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Abstrakt —  Znalostný systém pre doporučovanie šetriacich stratégií je tvorený na báze 

expertného systému Exsys Corvid. V tejto práci sú obsiahnuté informácie týkajúce sa všeobecne 

znalostných systémov, sú tu rozanalyzované jednotlivé oblasti, v ktorých sú dosiahnuteľné úspory, 

základná charakteristika expertného systému Exsys Corvid. V praktickej časti je navrhnutá poradná 

aplikácia, ktorej hlavným cieľom je na základe odpovedí používateľa, odporučiť mu kde a ako 

dosiahne značné úspory, najmä v oblastiach tykajúcich sa každodenného života. Práca sa zameriava 

na odporúčanie šetrenia prostredníctvom domácich spotrebičov, rady ako šetrne zaobchádzať 

s vodou, ako šetriť teplom / ako správne vykurovať a v neposlednej rade sa táto práca zameriava ako 

možno ušetriť pri nakupovaní a cestovaní.  

 

Kľúčové slová — znalostné systémy, oblasti šetrenia, šetriace stratégie, Corvid 

I. ÚVOD 

Téma týkajúca sa oblastí šetriacich stratégií je v tejto dobe hospodárskej krízy veľmi 

aktuálna. Slovo šetrenie evokuje u ľudí šetrenie peňazí ukladaním si ich na rôzne účty, do bánk, 

či len tak doma. Lenže táto práca chce poukázať, že šetriť sa dá aj inými spôsobmi, a to takými, 

ktoré sa dotýkajú nášho každodenného života. Práca sa zameriava na odporúčanie šetrenia 

prostredníctvom domácich spotrebičov, akými sú práčka, chladnička s mrazničkou, elektrická 

rúra, svietidlá, varná doska, televízor, domáce kino, počítač. Taktiež táto práca obsahuje rady 

ako šetrne zaobchádzať s vodou, ako šetriť teplom, ako správne vykurovať. V neposlednej rade 

sa táto práca zameriava ako možno ušetriť pri nakupovaní a cestovaní. Hlavným cieľom tejto 

práce bola tvorba znalostného systému, ktorý na základe zodpovedania kladených otázok 

systémom používateľom, odporučí používateľovi, ako a v akých oblastiach môže dosiahnuť 

značné úspory. Tvorba poradnej aplikácie prebiehala v prostredí expertného systému Exsys 

Corvid. Práca je rozdelená do 4 väčších kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá definíciami, 

charakteristikami, štruktúrou a aplikačnými možnosťami znalostných systémov. V druhej 

kapitole sú podrobne rozanalyzované jednotlivé oblasti šetrenia a v prehľadnej tabuľkovej 

forme zobrazené šetriace stratégie. Tretia kapitola popisuje samotný systém Exsys Corvid a jeho 

základné možnosti a funkcie a štvrtá kapitola popisuje jednotlivé kroky tvorby poradnej 

aplikácie.  

II. ZNALOSTNÉ SYSTÉMY 

Znalostné systémy predstavujú jednu z významných oblastí umelej inteligencie. Sú to súbory 

kooperujúcich programov alebo aplikačné počítačové programy, ktoré rozhodujú alebo riešia 

problémy v určitej špecializovanej oblasti , pričom využívajú znalosti a pravidlá definované 

expertmi z danej oblasti. [1] Znalostné systémy sú programy vytvárané pre riešenie obťažných 

rozhodovacích úloh,  ktoré predtým spoľahlivo dokázal  riešiť iba skúsený expert z danej 

oblasti.[2] Tak isto pod pojmom znalostné systémy môžeme rozumieť, že ide o počítačové 

programy simulujúce rozhodovaciu činnosť experta prostredníctvom explicitne vyjadrených 

špeciálnych poznatkov získaných od experta.[3] Aplikačných oblastí pre znalostné systémy je 

nespočetné množstvo, patria medzi ne napríklad psychológia, medicína, riešenie úloh 

z geometrie, derivovanie, integrovanie, dokazovanie teorémou, intelektuálne náročné hry, 
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krížovky, rébusy, hlavolamy a mnoho iných.[4] Medzi základné zložky ZS patri báza znalostí 

(BZ), inferenčný mechanizmus (IM) a báza dát (BD). V BZ sú po vhodnej formalizácii uložené 

znalosti experta z danej problémovej oblasti. Vedomosti vyskytujúce sa v BZ sú  počas 

používania nemenné a väčšinou sú reprezentované formou produkčných pravidiel, ktoré majú 

tvar IF podmienka THEN záver. Návrh (tvorba) bázy znalostí predstavovala hlavnú úlohu tejto 

práce. [5][6] 

III. EXSYS CORVID 

Expertný systém Exsys Corvid bol vyvinutý spoločnosťou Exsys Inc. Navrhnutý bol s cieľom 

vytvoriť silný a jedinečný nástroj, ktorý bude nápomocný podnikom rozvíjať sa v oblastiach 

výkonných on-line poradenských aplikáciách. Exsys Corvid predstavuje systém pre návrh BZ 

a ich využívanie pri behu znalostných systémov. Tento systém môže vykonávať diagnostiku, 

optimalizáciu prevádzky, sledovať rozvojové problémy, poskytovať poradenstvo a vykonávať 

množstvo ďalších úloh pre podporu rozhodovania. Firmám využívajúcim túto technológiu 

napomáha zvyšovať produktivitu, zlepšovať zákaznícke vzťahy a znižovať náklady. Exsys 

Corvid je prostredím v ktorom bola vytváraná navrhovaná báza znalostí týkajúca sa 

odporúčaní kde a ako šetriť. 

IV. KROKY TVORBY PORADNEJ APLIKÁCIE 

Tvorba poradnej aplikácie prebiehala v niekoľkých krokoch: 

A. Analýza problému - zameranie 

Cieľom tvorby znalostného systému pre doporučovanie šetriacich stratégií bolo odporučiť 

ako a v akých oblastiach je možné dosiahnuť úspory. Prvým dôležitým krokom bolo 

rozanalyzovať oblasti, kde sú úspory dosiahnuteľné. Vychádzalo sa väčšinou z každodenných 

situácií, konkrétne bolo sledované ako ľudia bezhlavo každodenne plytvajú vecami a často si to 

ani sami neuvedomujú. V tomto systéme sú rozobraté oblasti bežného života. Navrhovaný 

znalostný systém bude poskytovať užitočné informácie (odporúčania), ako dosiahnuť značné 

úspory pri využívaní domácich spotrebičov, v spotrebe vody, v spotrebe tepla, pri nákupoch 

a pri cestovaní (však šetrenie pri cestovaní nie je vo vytvorenom ZS aplikovaná z dôvodu 

obmedzenie počtu pravidiel).  

V práci bolo rozoberaných množstvom poznatkov a faktov, čo sa týka jednotlivých oblastí. 

Medzi zaujímavé zistené šetriace stratégie patria 

 pri využívaní domácich spotrebičov skutočnosti, akými sú: 

o Vždy perte s bubnom naplneným doplna, pretože bubon naplnený len do 

polovice zbytočne zvyšuje spotrebu energie pri praní. 

o Znížením teploty v chladničke o 2 
o
C sa zvýši spotreba energie  o 15 %. 

o  Hrnce, ktoré využívate vo svojej domácnosti by mali mať rovné dná, pretože 

nerovné dná hrncov zvyšujú spotrebu energie o 40 %. 

o  Nikdy nežehlite veľmi vlhkú alebo presušenú bielizeň, ušetríte tým až 40 % 

energie. 

o  Žiarivkám neprekáža časté vypínanie a zapínanie. 

 v spotrebe vody skutočnosti: 

o  Toalety nachádzajúce sa vo vašej domácnosti by mali mať nádržky 

s úspornými splachovačmi, v ktorých je splachovanie rozdelené na dlhé 

a krátke podľa potreby. Týmito úspornými splachovačmi môžete ušetriť 

spotrebu vody až o jednu tretinu.  

o  Používaním moderných a úsporných pákových batérií ušetríte 40 %  vody 

a taktiež vám uľahčia manipuláciu pri nastavovaní požadovanej teploty 

vody. 

o  Skontrolujte si tesnenia kohútikov, pretože z kvapkajúceho kohútika unikne 

za celý deň až 25 litrov vody. 

 v spotrebe tepla nasledujúce fakty: 

o  Záclony nepredstavujú len dekoráciu v byte. V prípade okna bez záclony je 

spotreba energie až o 40 % vyššia. Najvhodnejšia je záclona, ktorá siaha po 

parapetnú dosku, usmerňuje prúdenie tepla do miestností – úspora energie 

až 25 %. 

o Radiátory sú väčšinou uložené vo výklenkoch, o ktoré je hrúbka obvodnej 

steny tenšia. Sú to hltače tepla. Najlepším riešením je použitie hliníkovej 

fólie, ktorá má tendenciu odrážať teplo späť do miestnosti.  
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o Najčastejšie ľudia vetrajú tak, že nechávajú trvalo pootvorené okno, alebo 

vetracie okienko. Hovorí sa tomu aj „vyhadzovanie peňazí von oknom“ a je 

to nesprávne. Správne je vetrať krátko a dôkladne. Energeticky úsporné je 

„nárazové“ vetranie 

 pri nakupovaní zistenia: 

o Do obchodu s potravinami nechoďte nikdy hladní, pretože potom nakúpite 

množstvo nepotrebných vecí, na ktoré by ste inak ani nepomysleli. 

o Pred samotným nakupovaním si doma sadnite a v pokoji spíšte presný zoznam 

toho, čo potrebujete nakúpiť. 

o Pri menších nákupoch si radšej vezmite nákupný košík do ruky, pretože veľké 

košíky nám vnucujú dojem, že v nich nič nie je a podvedome sa ich 

snažíme naplniť. 

B. Proces získavania informácií 

Informácie  využívané pri tvorbe BZ boli získavané z rôznych internetových stránok 

a rôznych druhov časopis. Množstvo informácií prinieslo praktické pozorovanie správania sa 

ľudí, členov rodiny a vlastnej osoby. 

 

C. Počiatočný návrh systému 

Na základe rozanalyzovania jednotlivých šetriacich oblastí boli jednotlivé tipy na šetrenie 

upravené do prehľadnej tabuľkovej formy pre lepšiu prehľadnosť. Následne z týchto šetriacich 

odporúčaní boli povytvárané otázky s možnými relevantnými odpoveďami a odporúčaniami, na 

základe ktorých bol v programe Microsoft Excel načrtnutý hrubý návrh systému. 

 

D. Implementácia ZS 

Najťažší krok implementácie znalostného systému predstavuje tvorba bázy znalostí. Vo 

vytvorenom ZS bola BZ napĺňaná pravidlami tvorenými premenným rôzneho druhu. Systém 

Exsys Corvid ponúka 7 typov premenných. Pri návrhu tejto BZ boli konkrétne využívané: 

 statické premenné – obsahujú ľubovoľný počet vopred definovaný hodnôt 

 číselné premenné – nadobúdajú vždy číselnú hodnotu, ktorá musí spĺňať ohraničenia 

určené tvorcom systému 

 hypotézy – premenné typu Confidence, ktoré systém vyhodnotí na základe 

zodpovedania jednotlivých otázok používateľom 

V prípade, ak už boli nadefinované do systému vpísané všetky potrebné typy premenných, 

nasledovala tvorba produkčných pravidiel. 

 

E. Tvorba produkčných pravidiel 

Produkčné pravidlá boli vytvárané v rámci logického bloku systému Corvid. Tvorba 

produkčných pravidiel predstavovala najdôležitejšiu a najkomplikovanejšiu časť návrhu BZ. 

Najčastejšie používanou formou reprezentácie znalostí boli produkčné pravidlá, ktoré majú tvar 

IF podmienka THEN záver. V predpokladovej IF časti pravidiel sú využívané statické alebo 

číselné premenné a dôsledková THEN časť obsahuje premenné typu Confidence (hypotézy, 

výsledky, odporúčania) s určitou mierou dôvery. V THEN časti sa dozviete ako a v akých 

oblastiach dosiahnete značné úspory.  

 
Obrázok 1 Vetvenie logických pravidiel 
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V prípade ak IF podmienka platí, používa sa odsadenie. Ak je IF podmienka odsadená pod 

inou, musia automaticky obe podmienky platiť a sú spojené spojkou AND. 

 

Pri prepájaní jednotlivých pravidiel navzájom, bolo dôležité klásť dôraz nato, že prepojenie 

má byť také, aby koncový používateľ vo výsledku dostal iba odporúčanie týkajúce sa tej oblasti, 

o ktorú sa zaujíma a nie napr. ak sa zaujíma o šetrenie prostredníctvom domácich spotrebičov 

(konkrétne elektrická rúra), tak systém mu nemôže ako odporúčanie vyhodiť napr. správne 

vetranie je nárazové vetranie. 

F. Validácia – testovanie systému 

 

Testovanie systému – validácia je posledným krokom pred samotným spustením danej 

poradnej aplikácie. Prostredníctvom validácie dokážeme určiť, či je systém použiteľný na 

požadované účely, či vykonáva funkcie definované v požiadavkách, či neobsahuje logické 

chyby alebo premenné, ktoré sa nepoužívajú. 

 

V. POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE 

Používateľom systému môže byť ktokoľvek bez ohľadu na hocijaké kritéria. Ako bude 

systém vyzerať si určuje tvorca systému sám. Tvorca systému si môže zvoliť farbu pozadia, 

písma, veľkosť a typ písma, pridávanie obrázkov, ich umiestnenie a množstvo ďalších 

vymožeností. 

Používateľ na otázky kladené systémom odpovedá dvoma spôsobmi: 

A. Výberom jednej možnosti zo zoznamu možných (ponúkaných) odpovedí 

Pri takomto type otázok používateľ odpovedá na systémom vygenerované otázky výberom 

jednej odpovede z množiny ponúkaných možností. Používateľ si vždy môže zvoliť iba jednu 

z možných odpovedí. Zvolenú odpoveď označí kliknutím na Radio button alebo Check box, 

ktoré sa nachádzajú pri danej odpovedi a svoje rozhodnutie potvrdí kliknutím na tlačidlo OK, 

čím sa posunie na nasledujúcu otázku, poprípade mu vybehne okno s odporúčaním.  

 

 
Obrázok 2 Odpoveď výberom možnosti zo zoznamu 

 

B. Zadaním číselnej hodnoty 

Tento typ otázok vyžaduje od používateľa zadanie číselnej hodnoty do vyhradeného políčka. 

Používateľ vpíše do tohto políčka iba jeden číselný údaj, ktorého veľkosť je ohraničená, t.j. má 

svoju dolnú a hornú hranicu. V prípade, ak zadáte nesprávny údaj ( väčší alebo menší ako sú 

jeho hranice) systém vám otázku vyhodí odznova. Svoju odpoveď potvrdíte stlačením tlačidla 

OK a posuniete sa buď na nasledujúcu otázku alebo vám vybehne okno s odporúčaním. 

Zodpovedaním, a to buď výberom jednej z ponúkaných odpovedí alebo zadaním číselnej 

hodnoty, všetkých systémom vygenerovaných otázok sa používateľovi zobrazí výsledná 

obrazovka, ktorá obsahuje odporúčanie ako správne ušetriť vo zvolenej oblasti. 
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Obrázok 3 Odpoveď zadaním číselnej hodnoty 

 

Zodpovedaním všetkých systémom vygenerovaných otázok sa používateľovi zobrazí 

výsledná obrazovka s odporúčaním. 

 

 
Obrázok 4 Okno s odporúčaním 

 

V prípade, ak používateľ chce: 

 spustiť celú poradnú aplikáciu od začiatku, klikne na tlačidlo Odznova. 

 zmeniť predchádzajúcu, alebo niektorú z predchádzajúcich odpovedí, klikne na tlačidlo 

Späť. 

 celý systém uzavrieť, klikne na tlačidlo Exit nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu 

obrazovky. 

 

VI. ZÁVER 

Možností šetrenia je v dnešnom svete nespočetné množstvo, ale často si ich ľudia ani 

neuvedomujú. Na základe toho bol vytvorený znalostný systém pre doporučovanie šetriacich 

stratégií, ktorý bol vytvorený na báze expertného systému Exsys Corvid. Pojem šetrenie evokuje 

u ľudí šetrenie peniazmi, ale nevidia, že aj také banality ako vypnutie televízora zakaždým, keď 

ho nepozerajú, vypnutie svetla, keď ho už nepotrebujú, zastavenie tečúcej vody môže priniesť 

značné množstvo úspor. Preto hlavným cieľom tejto práce, bolo priblížiť a poukázať na oblasti, 

v ktorých sú úspory dosiahnuteľné. Šetriace stratégie, ktoré sú rozanalyzované v tejto práci 

a prakticky spracované v expertnom systéme Corvid sa dotýkajú oblasti každodenného života, 

akými sú narábanie s domácimi spotrebičmi, zaobchádzanie s vodou, vykurovanie, nakupovanie 

a cestovanie. Na základe odpovedí, ktoré používateľ zodpovie na kladené otázky, mu poradný 

systém z bázy dát vyberie vhodné odporúčanie v oblasti, o ktorú sa zaujíma v počiatočnom 

výbere. 
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Abstract—This paper is about application and evaluation a relative positioning system for a 

differential mobile robot. The mobile robot’s goals are exploring its environment and looking for an 

orientation points. The mobile robot is using its two video cameras for detection the orientation 

points and determining their position based on the robot’s actual sensed position. By imperfect of 

odometry, the difference between sensed and real robot’s position in environment is become larger, 

when the robot is moving in that environment. If the robot’s video cameras detect a known cluster 

of orientation points, the robot will update its sensed position by using distance and position of the 

every orientation point in the known cluster of orientation points. The chosen relative positioning 

method is applied and tested by created simulation program, which is programmed in a C# 

language as a WinForms application. 

Keywords—Mobile differential robot, Relative positioning method, Odometry of the mobile 

differential robot. 

I. INTRODUCTION 
At this time of great progress in science and technology field, the first companies are trying 

to deploy mobile robots from industry to households. Let the mobile robot can do any actions, 
which is useful for human, it will be pointless, if the mobile robot cannot reach target area.  

The simplest way, how to the mobile robot can obtain its position, is by using an external 
observer, which can watch for global position of the mobile robot in area. A big disadvantage of 
this way is high dependence on reliability of the external observer services. But today, we 
demand correct action of the mobile robot in problem situations. 

This paper describe using relative positioning method for the mobile differential robot, which 
is not so accurate, but robust. This method is tested in a created simulation program, which can 
simulate the mobile differential robot motion, its behavior and functionality of its sensors.    

II. DESCRIPTION OF USED POSITIONING METHOD FOR MOBILE ROBOT 

A proposed positioning method for the mobile robot is relative. This kind of positioning 
method describes position of object according to the chosen reference point by using distance 
and direction [1]-[4]. In this paper, a reference point is a position point, where we put down the 
mobile robot into space for first time, as shown on Fig. 1. OP is an orientation point and MR is 
the mobile robot. Goals of the mobile robot are exploring space, finding the orientation points 
and creating the clusters of the orientation points. 

Iveta
Text napsaný psacím strojem
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Fig.1 Mobile robot and its global and relative coordinates in space. 

A. Detection of orientation points 

In this paper, we are using four types of the orientation points. Each type of the orientation 
points has its own color. If the mobile robot finds the orientation point in space, the mobile 
robot can recognize type of the orientation point precisely, but the mobile robot does not know 
global coordinates of the orientation point.  

The mobile robot acquire distance(D) and angle position(AOP) (against angle of a mobile 
robot direction, MRD’) of recognized the orientation point by using a pair of video camera. 
With those information’s, the mobile robot compute relative coordinate of the recognized 
orientation point(OP.x, OP.y) by using an equation (1) and (2). For better perception, look at 
Fig. 1. 

𝑂𝑃. 𝑥 = 𝑀𝑅. 𝑥 +   𝐷 ∗  cos 𝑀𝑅𝐷′ + 𝐴𝑂𝑃   (1) 

𝑂𝑃. 𝑦 = 𝑀𝑅. 𝑦 +  𝐷 ∗  sin 𝑀𝑅𝐷′ + 𝐴𝑂𝑃   (2) 

B. Cluster of orientation points 

If the mobile robot recognizes three and more the orientation points at once, the mobile robot 
will create the cluster of the orientation points. This cluster is represented as triangle, which 
contains the orientation points as its tops. The cluster of orientation points contains information 
about distances between a pair of orientation points which create sides of triangle. 

C. Computing actual position of mobile robot 

The mobile robot computes its actual position as follows: 
 If the mobile robot recognizes 3 and more the orientation points, the mobile robot

will create cluster of the orientation points. (On Fig.2 as triangle A’B’C’) 
 A created cluster is compared with a known cluster by using clause (3) from [5]. On

Fig. 2, the known cluster is represented as triangle ABC. 
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 If the created and the known cluster contain same type of the orientation points and
these clusters are same, the mobile robot compute its position by using trilateration
[2], as shown on Fig. 3.A symbols OP1, OP2, OP3 are the recognized orientation
points, symbols DOP1’, DOP2’, DOP3’ are distances between the mobile robot and
the orientations points detected by the pair of cameras, symbols AOP1’,
AOP2’,AOP3’, are angles between the mobile robot direction (MRD) and position
of the orientation points.

Fig.2 Cluster of orientation points is represented as triangle. A, B, C are orientation points. 

𝑎′ = 𝑘 ∗ 𝑎 ∩ 𝑏′ = 𝑘 ∗ 𝑏 ∩ 𝑐′ = 𝑘 ∗ 𝑐;  𝑘 ∈ 𝑅 (3) 

Fig.3 Mobile robot use triangulation to compute its actual position. 

III. SIMULATION PROGRAM

A simulation program is created in program Microsoft Visual Studio 2010, in programming 
language C#, as WinForms Application. The main screen of this simulation program is showed 
on Fig. 4.  

On the left side (Fig. 4, area 1) we can see real position of the mobile robot in space. Red and 
blue area are obstacles, small lighthouse represents the orientation points. 

On the right side (Fig. 4, area 2) we can see sonars in action, the pair of cameras in action and 

Iveta
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relative position of the mobile robot. In this area we can also change key parameters of 
simulation. 

In the middle (Fig. 4, area 3) are two buttons. First button is start button and with it we can 
load image of space for the mobile robot. Second button is reset button and with it we can 
restart simulation. 

At the bottom (Fig. 4, area 4) are button for activating/deactivating the mobile robot 
behaviors. First behavior is about exploring space and finding the orientation points. Second 
behavior is about actualization the mobile robot position. Third behavior is about determining 
path for the mobile robot. 

Fig.4 Main screen of the simulation program. 

IV. EXPERIMENTS ABOUT COMPUTING ACTUAL POSITION AND MOVING TOWARDS USER-DEFINED
WAY POINTS 

Next experiment shows how many actions the mobile robot needs to actualize its position 
and move towards user-defined way points. Used environment and locations of orientation and 
way points are showed on Fig. 5. Results of this experiment are in Table 1. 

Values of key parameters of simulation are follows: 
 Error of odometry are 10%
 Error of obstacles detection by sonars are 10%
 Maximal detection range of video cameras are 1500 mm
 Optimal detection range of video cameras are 600 mm
 Angle range of video cameras are 90°

Table 1 Result of experiment 

Number of an 

experiment 

Number of actions 

to actualize the 

mobile robots 

position 

Number of 

actions to move 

towards user-

defined way 

points 

Finale number 

of actions 

Average number 

of actions 

Number of 

actions with 

manual 

guidance 

1. 29 72 101 

87 45 

2. 59 51 110 

3. 7 70 77 

4. 22 58 80 

5. 7 60 67 
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Fig.5 Environment used in experiments, which are about computing actual position and moving towards user-defined 
way points 

V. CONCLUSION 
As Table 1 show, the proposed positioning method for the mobile robot is working, at least in 

simulated conditions. Against other positioning methods in [3], this method requires only the 
pair of video cameras on the mobile robot and marks on the walls. Marks on the walls can be 
replaced special algorithm, which can locate the nature orientation points such as doors or 
furniture in the room. 
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Abstrakt — Príspevku sú popísané elektrofyzikálne charakteristiky varistorov umožňujúce ich 
preventívnu diagnostiku. Prezentovaná metodika testovania je aplikovaná za účelom sledovania 
zmien elektrických parametrov varistorov vplyvom impulzného namáhania a porovnania 
nameraných voltampérových charakteristík. 

Kľúčové slová — Varistor, impulzné namáhanie, degradácia. 

I. ÚVOD 

V súčasnej dobe sa kladie čoraz väčší dôraz na životnosť elektrických zariadení a ich 
bezpečnosť. Varistory sa využívajú v prepäťových ochranách, ktorých účelom je chrániť daný 
obvod, či zariadenie pred účinkami atmosférických prepätí, spínacích prepätí alebo 
prevádzkových prepätí a tým predísť možným ekonomickým ako aj hospodárskym škodám. Ich 
výhodou je presnejšie nastavenie zvodového prúdu, stabilnejšia charakteristika, väčšia absorpcia 
prepätia, menšia hmotnosť  a jednoduchosť (jeden celok) zvodiča. Základnou charakteristikou 
slúžiacou na porovnávanie elektrických parametrov varistorov sú voltampérové (VA) 
charakteristiky. Tie môžu byť merané štandardne za pomoci jednosmerného zdroja s postupným 
nastavovaním hodnôt buď prúdu, alebo napätia, pričom sa odčítava druhá veličina. Existujú aj 
impulzné varianty merania VA charakteristík. Pri porovnaní týchto charakteristík sa volia 
charakteristické body. Najbežnejším bodom je tzv. miliampérový bod.  

Prepäťové ochrany sú vystavené namáhaniu v dôsledku prevádzkových, ale aj klimatických 
podmienok. Tieto podmienky vplývajú na životnosť týchto ochrán. Vo svete sa súčasnosti robí 
celý rad výskumov a to napríklad, pri klimatických podmienkach je to test suchým teplom [1], 
vlhkým teplom [2], rýchlou zmenou teploty, elektrickým, či impulzným namáhaním [3, 4] alebo 
postupným ohrievaním[1,5]. Všetky tieto metódy sú deštruktívne a dochádza k znehodnoteniu 
varistorov. Sú známe aj nedeštruktívne testovania a to napr. rezonančná ultrazvuková 
spektrografia a termálna analýza [4]. Taktiež sa vyžívajú aj počítačové simulácie [6, 7], ktorých 
nevýhodou je to, že nie je možné daný prvok presne simulovať, pretože každý model 
predstavuje parametrami práve jeden konkrétny typ varistora, pričom v praxi nie je možné 
vyrobiť identické varistory. V súčasnosti prebiehajú realizačné výskumy už pred samotnou 
výrobou varistorov, pričom sú sledované kľúčové materiálové zložky a postup výroby daných 
varistorov. Tieto prispievajú k výrobe odolnejších varistorov a napomáhajú predlženiu ich 
životnosti [8, 9].  Pri impulznom namáhaní sú varistory  zaťažované radom impulzov 
o požadovanom tvare a amplitúde. Vplyv degradácie je pozorovaný zmenou  VA charakteristík,
pričom nová vzorka má podstatne väčší miliampérový bod, ako degradovaná vzorka [10]. Vplyv 
teploty zohráva významnú úlohu pri degradácii varistorových zvodičoch prepätia. Preto je 
potrebné navrhovať tieto ochrany voči prepätiu tak, aby sa bralo do úvahy vhodné chladenie, 
ako aj istenie voči prehriatiu, inak by došlo k explózií.  

Súčasným cieľom je aj úsilie o  miniaturizáciu týchto zvodičov prepätia, ako aj v snaha 
zníženia počtu ZnO prvkov, ktoré majú byť nahradené novými výkonnejšími a lepšími prvkami. 
Autori [9] sa zamerali na rozvoj technológie produkcie ZnO zvodičov pomocou rafinácie, teda 
odstraňovaním znečisťujúcich, respektíve nežiaducich látok. Dosiahli zmenšenie veľkosti zŕn, 
čo viedlo k zvýšeniu nárastu hranice absorbovanej energie a zároveň k zlepšeniu tepelnej 
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stability. Overili, že takto vyrobený prvok má schopnosť prijať energiu 300 J/cm3 pre dlhé 
trvanie impulzov. Životnosť prvkov bola testovaná urýchleným starnutím pri aplikácii 95% 
nominálneho striedavého napätia v prostredí s plynom SF6, pri teplote 120°C, po dobu 
4400 hodín. Aj po tomto namáhaní vzorky ostali bez poruchy. Životnosť takto vyrobenej vzorky 
sa odhaduje na viac ako sto rokov. V Kórei skúmali vedci [11] na nimi vyrobených vzorkách 
vyrobených zmenou zloženia zmeny vlastností varistorov po impulznom namáhaní.  Najlepšie 
vlastnosti vykazovala vzorka so  zložením Bi2O3 – 1 mol%, Sb2O3 – 0.5 mol%, SiO2 – 0.1 
mol%, Al2O3 – 0.2 mol%, ZnO – 96 mol%, CO2O4 – 0.5 mol%, NiO – 0.2 mol%, Mn2O3 – 0.5 
mol%, ZrO2 – 0.5 mol%, B2O3 – 0.5 mol%, pretože mala vysoký  nelineárny koeficient, a to 68. 
Pavel Myndl [3] vo svojom výskume zistil, že k poklesu pomerného napätia pod 10% dochádza 
po 200 prúdových impulzov pri namáhaní prúdovou vlnou 600 A a 20 prúdových razov pri 
namáhaní prúdovou vlnou 1500A. Z toho vyplýva, že v tomto prípade je počet impulzov, ktoré 
daná vzorka vydrží, závislý od veľkosti celkového množstva absorbovanej energie. 
Neštandardné testy boli publikované v [12], kde autori sledovali absorpciu impulznej energie. 
Zistili, že už po niekoľkých impulzoch energie 600 J   dochádza k zhoršovaniu vlastností 
(degradácii) varistorov, čo sledovali na VA charakteristikách. Zistili, že počítačová simulácia 
nedosahovala významnú zhodu s experimentom. V našom testovaní sme použili komerčne 
vyrábané vzorky rovnakej šarže.  

II. METODIKA

Aby bolo možné odsledovať správanie sa varistorov je potrebné poznať ich voltampérové 
charakteristiky. Varistory majú symetrickú VA charakteristiku. Pri diagnostike varistorov sa 
merajú VA charakteristiky, pričom sa porovnávajú zvolené body. Najbežnejším kontrolným 
bodom je miliampérovy bod, ktorý predstavuje hodnotu napätia pri prechode prúdu jeden 
miliampér. Ďalšie body môžu byť napríklad 10 mA, 300 mA a podobne.  

VA charakteristiky varistorov na báze oxidu zinočnatého (ZnO) vykazujú menšie prúdy 
v zvodovej oblasti a prudší nárast prúdu v pracovnej oblasti v porovnaní s varistormi na báze 
karbidu kremíka (SiC). Príklad týchto VA charakteristík je na obr. 1. 

Obr. 1 VA charakteristiky varistorov ZnO a SiC 

VA charakteristiku varistorov možno rozdeliť do troch častí. Prvou častou je zvodová oblasť, 
kedy varistor dosahuje veľmi vysoké hodnoty odporu a to až približne 109 Ω. Táto hodnota 
predstavuje hodnotu odporu rozpojeného  obvodu.  Varistor v tejto oblasti je uzavretý . Druhou 
časťou je pracovná oblasť, daná vzťahom I=k.Uα, pričom I je prúd, U je napätie, k je konštanta 
a α je koeficientom nelinearity. V tejto oblasti sa hodnota odporu znižuje a varistor sa správa 
ako premenlivý odpor. Tretou oblasťou je skratová oblasť, ktorá je charakterná tým, že hodnota 
odporu je v radovo jednotkách ohmov a to je možne predstaviť si ako zopnutý obvod. V tejto 
oblasti dochádza k obmedzeniu prepätia na požadovanú hodnotu, ktorá je určená zložením 
varistora [12].  
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Obr. 2 VA charakteristika varistora SIOV-B60K250 I>0 [12] 

Pri meraní VA charakteristík je nastavená stanovená hodnota prúdu pretekajúceho vzorkou 
(prúd sa volí väčšinou v rozsahu od 10-8 až 10-3 A) a odčíta sa hodnota napätia na elektródach. 
V blízkosti skratovej oblasti je potrebné počas merania sledovať teplotu meranej vzorky, 
pretože by mohlo dôjsť k neplánovanej degradácii. Počas merania je potrebné sledovať aj 
teplotu okolia, pretože pri rozdielnych teplotách varistor vykazuje rozličné charakteristiky. Aby 
sa minimalizovala chyba merania je potrebné vykonať viacero meraní v určených časových 
intervaloch a určiť strednú hodnotu. Schéma zapojenia meracieho obvodu je na obr. 3.   

Obr. 3 Merací obvod pre meranie VA charakteristík 

Varistory navzájom môžeme porovnávať podľa koeficientu nelinearity, ktorý sa určí zo vzťahu: 

12

12

loglog

loglog

uu

ii

−
−=α (1) 

Na testovaných vzorkách boli sledované dva koeficienty nelinearity, označené ako α1 a α2.

Koeficient nelinearity α1 bol nameraný pri hodnotách prúdu i1=1 mA, i2= 1µA a napätím u1 a u2 
nameranými pri prechode týchto prúdov. Koeficient nelinearity α2 pri prúde i1= 1 mA, 
 i2= 100 µA a napätím u1 a u2 nameranom pri prechode týchto prúdov. Koeficient nelinearity 
v praxi nadobúda hodnoty medzi 3 až 60. Platí, že čím väčšia hodnota koeficientu nelinearity, 
tým je varistor lepší.  

Absorpčná schopnosť ZnO zvodičov prepätia je rôzna závislosti od druhu prepätia. Spínacie 
prepätia z hľadiska absorpcie energie sú zanedbateľné na životnosť ZnO prvkov. Prepätia 
vzniknuté atmosférickými impulzmi značne degradujú zvodiče.     
Túto energiu je možné vypočítať so vzťahu: 
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t

t
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Pričom u(t) je napätie na varistore,  i(t) je prúd pretekajúci cez varistor  [12]. 

III. EXPERIMENT

Experiment bol vykonaný na komerčne vyrábaných varistoroch rovnakej šarže. Každý bod na 
danej VA charakteristike bol meraný 5 krát. Z týchto piatich hodnôt bola určená stredná hodnota 
(aritmetický priemer). Najprv boli merané VA charakteristiky na nových vzorkách. Potom boli 
tieto vzorky namáhané impulzmi generovanými prúdovým rázovým generátorom. Zapojenie 
testovacieho obvodu je na obr. 4. 
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Obr. 4 Schéma zapojenia pri testovaní impulzným namáhaním 

Automatika spúšťača impulzov bola nastavená na 60 sekúnd medzi impulzmi, ktorých počet 
v jednej sérii bol 10. Čas 60 sekúnd bol volený preto, lebo daná vzorka sa ohrieva, preto bolo 
potrebné aby mala dostatok času na ochladenie. Pri impulznom namáhaní boli sledované: 
teplota, priebehy napätia a prúdu. Vzorka č. 1 predstavovala varistor na báze karbidu kremíka. 
Po siedmych prúdových rázoch bola vzorka zničená. Vzorky č. 2 až č. 4 boli varistory na báze 
oxidu zinočnatého.  Hodnota amplitúdy impulzu prúdu bola 4,36 kA, pričom hodnota, ktorú 
udáva výrobca v katalógu prechodného nenávratného prúdu pri normalizovanej vlne 8/20 µs je 
4,5 kA. Vzorka č. 2 bola po 50 impulzoch zničená. Následne bola znížená amplitúda prúdového 
rázu na 1,5 kA čo predstavuje tretinovú hodnotu katalógového nenávratného prúdu. VA 
charakteristiky na ďalších vzorkách boli merané po každom cykle pozostávajúcom z desiatich 
impulzov.    

IV. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Testovaním sme na komerčne vyrobených vzorkách 2, 3, 4 z katalógovým označením 275V 
595+BC 0551 a vzorke č.1 s označením 10K275 bol sledovaný vplyv impulzného namáhania. 
Namerané a zhrnuté výsledky testovania sú v tab. 1. Počas merania bol pozorovaný vplyv 
impulzného namáhania na celkovú životnosť varistorov. Ukázalo sa, že vzorka č.2 absorbovala 
najviac energie. Počas merania VA charakteristík  bolo pozorované, že elektrické vlastnosti 
vzoriek sa menia s teplotou vzoriek. Vplyv teploty bol značný v  lineárnej oblasti voltampérovej 
charakteristiky, kedy boli pozorované  najväčšie rozdiely nameraného napätia. Zmena teploty 
vplýva na zmenu hodnoty napätia pri konštantnom prúde. V tomto experimente to v lineárnej 
oblasti VA charakteristiky bolo max. 3 V/°C. Vplyv teploty na VA charakteristiky v oblasti 
nelineárnej je pomerne malý. Vzorka č. 2 bola namáhaná aj teplotne a to teplotou 103 °C počas 
1989 hodín. Vplyv dlhodobého tepelného namáhania bol vzorke č. 2 je očividne prospešný, 
keďže táto vzorka vykázala schopnosť najväčšej absorpcie impulznej energie pri hodnote 
amplitúdy testovacieho impulzu blízkej maximálnemu nenávratnému prúdu. Podľa literatúry 
[12] pri degradácia takéhoto typu varistorov nastáva, ak teplota prekročí hranicu 120 °C.  
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Tab. 1: Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt 

UmA (V) Up (V) α1 (-) α2 (-) Wc (J) Wpriem. (J) Počet 
impulzov 

Uamp (kV) Iamp

(kA) 

vzorka č.2 (nova) 449,9 434,7826 78,1148 72,1117 3063,518 99,5170 50 1,8 4,36 

vzorka č.3 (nova) 443,0 430 78,8459 87,5432 2300,157 80,5228 47 1,64 3,72 

vzorka č.3 (40 imp.) 378,0 361,6667 18,5547 34,2169 

vzorka č.4 (nova) 447,1 443,5484 82,0060 92,0986 843,8502 27,2209 31 2,04 1,5 

vzorka č.4 (10 imp) 447,4 432,2581 34,0454 53,9891 

vzorka č.4 (20 imp) 442,0 425,8065 32,8359 41,2833 

katalógové hodnoty 430 - - - - 104 - Inenavrátný 4,5 

vzorka č.1 (nova) 416,0 396,6667 36,1238 60,7316 155,7416 22,2488 7 2,03 1,37 

katalógové hodnoty 430 - - - 301 43 - Inenavrátný 2,5 

Na obr. 5 je znázornená zmena VA charakteristiky pre vzorku č. 4. Po impulznom namáhaní 
klesá hodnota koeficientu nelinearity. Energia impulzu prúdu bola 27,22 J. K deštrukcii 
varistora došlo v dôsledku lokálneho prehratia, pri ktorom bola zaznamenaná energia 102,92 J.   

Obr. 5: VA charakteristika vzorky 4 

V. ZÁVER 

Príspevok poukazuje na zmeny elektrických parametrov varistorov vplyvom impulzného 
namáhania, poukázaných na voltampérových charakteristikách. Prezentovanú  metodiku je 
možné aplikovať na sledovanie zmien elektrických parametrov varistorov vplyvom impulzného 
namáhania. Bolo poukázané, že pri impulznom namáhaní klesá koeficient nelinearity, čo možno 
využiť pre preventívnu diagnostiku týchto prvkov a tak prispieť k bezpečnosti a spoľahlivosti 
technických systémov. V ďalšom výskume bude vhodné zamerať sa na experimentálne určenie 
hodnoty aktivačnej energie, ktorá je prahom nevratného procesu konca životnosti. Za týmto 
účelom bude potrebné testovať väčší  počet vzoriek ako aj vykonať viac variantov impulzného 
namáhania.  
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Abstract –V tomto článku je prezentovaná možnosť odhadu váhy objektu pomocou sledovania 
času pohybu robota Teach-Robot. Teach-Robot je jednoduchý manipulátor s piatimi stupňami 
voľnosti, určený predovšetkým na edukačné účely. Pre pohyb využíva servo motory. Servo motory 
postavené na báze jednosmerných motorov znižujú svoju rýchlosť pri zvyšujúcej sa záťaži. Využitím 
tejto závislosti je možné odhadnúť váhu objektu sledovaním časového intervalu potrebného na 
dosiahnutie konkrétnych pozícií manipulátora. 

Keywords — Teach-Robot, odhad váhy, sledovanie času 

I. ÚVOD 
V oblasti automatizácie alebo meracích systémov sú situácie, keď požadované údaje nie je 

možné získať priamym spôsobom. Taktiež pri jednoduchých zariadeniach, ktoré nie sú 
vybavené špeciálnymi senzormi, je možné získať mnoho ďalších údajov pomocou vedľajších 
vlastností daných zariadení.  

Teach-Robot nie je vybavený žiadnym senzorom, ktorý by umožňoval získať priamo údaj 
o váhe objektu. Jedná sa o jednoduchý manipulátor s piatimi stupňami voľnosti, ktorý umožňuje
odoslať údaje o aktuálnej statickej polohe a mení polohu podľa pokynu z manuálneho ovládača 
alebo prijatím príkazu z PC. Tento príspevok ukazuje možnosť odhadnúť váhu objektu, 
s ktorým pracuje manipulátor a zaradiť ho do piatich úrovní rôznych váh. 

II. TEACH-ROBOT

Mechatronický systém je tvorený komunikačným rozhraním Teach-Box a samotným robotom 
Teach-Robot. Teach-Box slúži pre priame ovládanie robota a pre komunikáciu s PC. Teach-
Robot je mechatronické rameno s piatimi stupňami voľnosti.  Je tvorený šiestimi DC krokovými 
motormi. Každý motor je riadený nezávislým mikrokontrolérom. 

Komunikácia medzi Teach-Box a Teach-Robot je realizovaná cez TRBus. Teach-Box je v 
roli „minipočítača“, ktorý zabezpečuje manuálne ovládanie Teach-Robota a zabezpečuje 
komunikáciu medzi Teach-Robotom a osobným počítačom. Teach-Box umožňuje nastaviť 
Teach-Robot do ktoréhokoľvek pracovného bodu a uložiť danú pozíciu na pamäťovú čipovú 
kartu. Teach-Robot je zobrazený na obrázku Fig. 1.  

Špecifikácie robota: 
• Počet stupňov voľnosti: 5
• Počet motorov: 6 (č.1 je pre úchop)
• Typ motorov: jednosmerný servo motor
• Vertikálny dosah max.: 500mm
• Horizontálny dosah max.: 450mm
• Rotácia max.: 270°

• Presnosť: ± 2mm
• Nosnosť max.: 200 g
• Váha: 2,5 kg
• Napájanie: 15V
• Nominálny prúd max. 0,3A / motor
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Fig. 1  Teach-Robot. 

Rozloženie krokových motorov v manipulátore Teach-Robot je zobrazené na obrázku Fig. 2. 

Fig. 2 Krokové motory Teach-Robot 

III. ODHAD VÁHY

Teach-Robot je len jednoduchý manipulátor, ktorý nedisponuje senzorom záťaže, krútiaceho 
momentu, akcelerácie alebo ďalšími podobnými senzormi. Užívateľ môže získať len informácie 
o statickej polohe robota a rôznych stavových príznakoch ako dosiahnutie krajných polôh,
základnej polohy, chyba time-out a podobne. Teach-Robot neposkytuje priamo žiadne dáta, 
z ktorých by bolo možné priamo odčítať údaj o váhe objektu. Cieľom tohto príspevku je ukázať 
možnosť, že je možné odhadnúť váhu manipulovaného objektu aj napriek absencii potrebných 
senzorov. Odhad záťaže je založený na princípe spomalenia DC servo motora pod záťažou [1].  

V predchádzajúcej kapitole v popise robota je okrem iného špecifikovaná maximálna nosnosť 
robota 200g. Úlohou odhadu váhy bude zadeliť objekt do piatich rôznych úrovní váhu objektu: 
0g, 50g, 100g, 150g and 200g.  

Hmotnosť telesa sa ako záťaž motora prejaví najmä v pohybe, ktorý mení potenciálnu energiu 
manipulovaného objektu. Preto môžeme z tohto procesu vylúčiť krokové motory, ktorých pohyb 
nemení potenciálnu energiu uchyteného objektu. Konkrétne sa jedná o rotáciu tela robota (M6), 
rotáciu kybernetických prstov (M2) a ovládanie kybernetických prstov (M1). 

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim výber konkrétneho pohybu je vzájomná závislosť motorov 

M1 M2 

M3 

M4 

M5 

M6 
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M4 a M5. Čas pohybu v tomto prípade môže ovplyvňovať aj vzájomná poloha týchto dvoch 
motorov. A keďže čas pohybu je v tomto prípade kľúčový, je potrebné eliminovať v rámci 
možností všetky ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na čas pohybu robota – okrem hmotnosti 
objektu. Ďalším faktorom výberu krokového motora je to, aby pohyb trval dostatočne dlho na 
zreteľnejšie prejavenie zmeny rýchlosti pohybu motora. Pri týchto faktoroch výberu vhodného 
motora prichádzajú do úvahy motory M3 a M4.   

Porovnanie času pohybu motorov M3 a M4 v pohybe pod záťažou a na prázdno je zobrazené 
v tabuľke Table 1. Tabuľka zobrazuje priemerný čas pohybu motora bez záťaže a s 50% 
záťažou maximálnej nosnosti manipulátora – 100g. Časy sú rozdelené podľa smeru pohybu – 
smerom nadol a smerom nahor. Priemerné časy boli vytvorené desať násobným meraním.  

Table 1 
Čas pohybu robota 

motor bez záťaže 
[ms] 

smerom 
dole [ms] 

smerom 
hore [ms] 

M 3 1466 1593 1650 
M 4 1500 1830 1950 

Z hodnôt tabuľky Table 1 vyplýva, že najvýraznejší časový rozdiel v pohybe manipulátora 
pod záťažou a bez záťaže má pohyb pomocou krokového motora M4. Preto pre odhad váhy 
bude využívaný pohyb motora M4. 

IV. MERANIE ČASU POHYBU

Teach-Robot ako taký a taktiež komunikačné rozhranie Teach-Box nedisponuje senzorom, 
ktorý by umožňoval priamo meranie rýchlosti pohybu alebo času  trvania pohybu. Preto čas 
pohybu je potrebné merať pomocou niektorej z vedľajších vlastností Teach-Robot. 

Komunikačná jednotka (Teach-Box) komunikuje s počítačom pomocou sériového rozhrania 
RS232. Komunikačná jednotka  je vytvorená tak, že v čase nečinnosti robota posiela Teach-Box 
špecifické dáta ako potvrdenie o svojej činnosti cez rozhranie RS232. Teach-Box  na základe 
požiadaviek posiela informácie o aktuálnej statickej polohe robota, posiela stavové príznaky ako 
napríklad dosiahnutie hraničnej polohy, základnej polohy (angl. Home position), chybové stavy 
a podobne. Taktiež prijíma požiadavky na zmenu polohy robota. V prípade prijatia požiadaviek 
na zmenu polohy robota,  Teach-Box prestane komunikovať až do chvíle, kým robot dosiahne 
žiadanú polohu. Teach-Box začne znova posielať kontrolné dáta po dosiahnutí požadovanej 
pozície alebo po uplynutí určitého času – time-out. V prípade chyby Time-Out sa informácia 
o tejto chybe nachádza v jednom zo stavových príznakov.  Z uvedenej vlastnosti vyplýva, že čas
pohybu je možné domerať  napríklad dobou, na ktorú sa Teach-Box odmlčí. 

Váha objektu je odhadnutá na základe trvania pohybu, kedy robot dosiahne hornú polohu 
z pôvodnej dolnej polohy a naopak. Horná poloha robota je zobrazená na obrázku Fig. 3. 

Fig. 3  Horná poloha Fig. 4  Dolná poloha 
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Dolná poloha robota je zobrazená na obrázku Fig. 4. V rámci stanovenia hmotnosti bude 
sledovaný čas pohybu medzi týmito dvoma polohami. 

V. MERANIA 
Pre všetky úrovne váh: 0g, 50g, 100g, 150g a 200g bola vykonaná séria päťdesiatich meraní 

času potrebného na dosiahnutie hornej a dolnej polohy. Čas bol meraný smerom hore aj smerom 
dole. Namerané hodnoty pre jednotlivé váhy a smery sú zobrazené na obrázkoch Fig. 5 až Fig. 
9. Na x-ovej osi je nameraný časový údaj v ms, na y-ovej osi sú početnosti nameraných dát,
ktoré boli kvantifikované do intervalov o veľkosti 20ms. 

Fig. 5  Namerané časy bez záťaže 

Fig. 7  Namerané časy so záťažou 100g 

Fig. 9  Namerané časy so záťažou 200g 

Fig. 6  Namerané časy so záťažou 50g 

Fig. 8  Namerané časy so záťažou 150g 

Priemerné časy pohybu podľa váh objektov, s ktorým boli vykonávané konkrétne merania, sú 
zobrazené v tabuľke Table 2. Z uvedených dát je potom možné vytvoriť graf závislosti 
priemerného času pohybu od váhy objektu. Takýto graf závislosti je zobrazený na obrázku Fig. 
10.   

Table 2 
Priemerné časy pohybu 

váha objektu 0g 50g 100g 150g 200g 

smer hore dole hore dole hore dole hore dole hore dole 

čas [ms] 1613 1510 1722 1690 2012 1792 2310 1918 2560 2009 
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Fig. 10 Priemerné časy pohybu robota pri jednotlivých váhach objektu 

Z nameraných dát je zrejmé, že so zvyšujúcou sa hmotnosťou objektu sa zvyšuje aj čas 
špecifického pohybu. Taktiež je z grafu zrejmé, aj keď sa zvyšuje čas pri pohybe smerom hore 
aj smerom dole, zároveň sa aj zväčšuje rozdiel týchto dvoch časov. Z nameraných dát vyplýva 
aj ďalší problém – so zvyšujúcou sa hmotnosťou sa zvyšuje zároveň rozptyl nameraných dát. Pri 
vyšších hmotnostiach záťaže je rozptyl času pohybu taký veľký, že rozsahy nameraných časov 
pri  rôznych hmotnostiach sa niekedy prekrývajú. Z tohto dôvodu pre zvýšenie úspešnosti 
odhadu váhy objektu je potrebné niekoľko násobné meranie. V tomto prípade pre odhad váhy 
objektu bolo vykonávané trojnásobné meranie smerom hore aj smerom dole. Odhad váhy potom 
vychádzal z údajov: priemerný čas pohybu smerom hore, priemerný čas pohybu smerom dole 
a rozdiel týchto dvoch časov.  

VI. ZÁVER

Teach-Robot je jednoduchý manipulátor s piatimi stupňami voľnosti určený pre výučbu. 
Pohyb robota sa realizuje pomocou jednosmerných servo motorov. Pomocou komunikačného 
rozhrania Teach-Box je možné získať alebo nastaviť polohu servo motorov a aktivovať 
niekoľko jednoduchých príkazov ako RESET, HOME position, STOP a podobne. Teach-Robot 
nedisponuje s ďalšími senzormi ako senzor rýchlosti, momentu, hmotnosti, real-time pozície 
počas pohybu a podobne. Preto tieto údaje nie sú dostupné priamym spôsobom. 

Využitím vlastnosti spomalenia servo motora pod zvyšujúcim sa zaťažením je možné 
odhadnúť váhu objektu, s ktorým manipulátor pracuje. Tento odhad sa vykoná na základe času 
potrebného na zmenu z jednej špecifickej polohy do inej špecifickej polohy.  Z uvedeného 
sledovania času je potom možné klasifikovať objekt do piatich rôznych úrovní váhy – 0g, 50g, 
100g, 150g a 200g. Úspešnosť klasifikácie pri trojnásobnom meraní dosahovala 95%, kde do 
úvahy bol braný priemerný čas pohybu smerom nadol, priemerný čas pohybu smerom nadol 
a rozdiel medzi týmito časmi. Vyššiu úspešnosť by bolo možné dosiahnuť napríklad zvýšením 
počtu meraní. Ďalšou alternatívou pre zvýšenie presnosti merania by bolo dodatočné vybavenie 
Teach-Robot niektorým z potrebných senzorov. 
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Abstract – In this paper we make effort to illustrate some fundamental synchronization
problems in terms of resource oriented formalisms as Petri nets and linear logic. We
construct and model verified components and then we construct it their composition. We
exemplify our approach on simple examples of traditional producer-consumer and mutual
exclusion problems. The advantage of our approach is that every state of our simple
component based systems can be verified by linear proof trees.

Keywords – Linear Logic, Petri Nets, Gentzen Sequent Calculus, Synchronization, Mutex

I. INTRODUCTION

Constructing component based program systems is very actual area in present research of soft-
ware engineering. Composition of components can cause arising of new problems not appearing
in particular components.

The aim of our paper is to show how new problems arise, namely synchronization problems
on simple examples using non traditional methods. We use resource oriented linear logic for
description of dynamic processes and we model them by Petri nets. Using our results published
in [1], [2] about one-to-one correspondence between linear logic formulae and fragments of
Petri nets we describe simple examples of component compositions. Every component can work
independently. When we compose them different synchronization problems arise.

We illustrate our approach on two simple examples. Firstly, we consider the simplest case so
called one-hand dinning philosopher and we model it by a working Petri net. Corresponding
linear formula can be proved by linear proof tree which ensures correctness of this component.
If we compose two such Petri nets we get a well known problem producer-consumer where
synchronization problem arises. Producer has to produce before consumer can consume. We
describe every state of this simple component system by proofs of linear formulae. In the second
example we start from two-hand dinning philosopher, we describe it by proved linear formula
and we model it by appropriate working Petri net. Composing these Petri nets we get classical
Mutex, i.e. it arises new synchronization problem - mutual exclusion.

II. LINEAR LOGIC

Linear logic was founded by Girard [3] as a resource conscious logic. Semantics of this logic can
be viewed in macro-retrospective following Tarski or Heyting semantics and micro-retrospective
through semantics of quantales and Ludics in abstract frame of category theory. Moreover, linear
logic can be regarded as a refinement of classical (in the sense of Tarski semantical tradition)
and intuitionistic logic (in the sense of Heyting semantics tradition). It is also suitable to describe
dynamics of discrete systems and behavior of Petri nets [2].

In this paper we use a fragment of linear logic called intuitionistic linear logic (ILL) together
with a deduction system based on Gentzen’s sequent calculus [2]. A sequent has the form

Γ ` ϕ

and can be read: ϕ is deducible from formulae in the context Γ = (ϕ1, . . . , ϕn). Let Prop =
{p1, p2, . . . , } be a countable set of atomic propositions of ILL. A proof of a formula is constructed
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as a tree from its root containing treated linear formula to leaves using deduction rules. A formula
ϕ of ILL can be written as:

ϕ ::= 0 | 1 | > | pn | ϕ⊗ ϕ | ϕ( ϕ | ϕ N ϕ | ϕ ⊕ ϕ

where
• ϕ1 ⊗ ϕ2 is multiplicative conjuction with neutral element 1, it describes execution of both

actions ϕ1 and ϕ2 simultaneously. It is similar as a parallel composition in process algebras
and Millner’s π-calculus [4];

• ϕ1 ( ϕ2 is causal linear implication, where action ϕ1 is a cause of an action ϕ2. ϕ1 is
exhausted to ϕ⊥1 after performing of it. Linear implication expresses change of the internal
state of a system that we can observe on consumed and produced resources;

• ϕ1 N ϕ2 (with neutral element >) is additive conjunction describing that only one of the
actions ϕ1 and ϕ2 will be performed and we know (possibly from environment) which one
and finally

• ϕ1 ⊕ ϕ2 (with neutral element 0) called additive disjunction expresses that only one of the
actions ϕ1 and ϕ2 will be performed, but we do not know which.

Additive conjunction ”N” and additive disjunction ”⊕” introduce external and internal nonde-
terminism into ILL, respectively.

III. PETRI NETS

Petri nets (PNs) [5], [6], [7], [8] are a suitable formal mechanism for investigating behavioral
properties of discrete systems. They were originally defined for describing concurrent systems in
terms of cause/effect relation. Traditionally, a PN is graphically represented by a directed bipartite
graph having two types of nodes:
• places and
• transitions.

Formally, a PN is a tuple

PN = (P, T, pre, post,m0) (1)

consisting of a set of places P = {p1, . . . , pn}, a set of transitions T = {t1, . . . , tn}, a set of
arrows specifying relations between states and events by the functions pre : P ×T → {0, 1} and
post : P × T → {0, 1} and initial marking m0.

Places can contain tokens serving for specification of states. A marking of a place is a function

m : P → N0 (2)

that for every place p returns a number of tokens m(p) occuring in the place p. Marking of the
whole PN we denote by a tuple

m = (m(p1), . . . ,m(pn)) (3)

IV. INTERPRETATION OF LINEAR LOGIC BY PETRI NETS

Formulae of ILL can be interpreted by the particular paterns of PNs. We denote a place p of
a PN containing one token by atomic proposition p in ILL. A marking is expressed by tensor
product of atomic propositions, e.g. if the place p1 contains one token and the place p2 contains
two tokens, we denote the corresponding marking in ILL as

p1 ⊗ p2 ⊗ p2.

If a marking is antecedent of a sequent, we traditionally use equivalent ’meta notation’ p1, p2, p3.
For translating a transition t we use linear implication (, where the cause is the minimal

marking needed for firing t and the effect is the marking produced by this firing of t. In such
a way linear implication expresses change of a state caused by firing together with consumed
resources on the left side and produced resources on the right side of linear implication.

The following Table 1 illustrates the correspondence between linear formulae and paterns of
PNs [2].
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sequence furcation rendezvous free choice dependent choice

p1, t ` p2 p1, t ` p2 ⊗ p3 p1, p2, t ` p3 p1, t1 ⊕ t2 ` p2Np3 p1Np2, t1Nt2 ` p3
causality concurrence synchronization internal external

nondeterminism nondeterminism
deterministic nondeterministic

Table 1
Translation overview

V. ARISING FROM COMPONENT COMPOSITION

In this section we show how a process of component composition gives new synchronization
problems. We show this process on two simplified examples of dinning philosophers. We start
with the simplest case - a ”‘one hand philosopher”. Composition of two such philosophers is
known example of producer-consumer problem.

In the case of one hand philosopher we assume that a philosopher can use only one fork to
eat, e.g. f2. If he finishes eating (through transition t1e) he puts away duplicate of a fork into
f1 i.e. he is thinking. On Fig. 1 is simple PN illustrating this case. We see that execution of one
cycle (eating - thinking) of this PN causes increasing of tokens in f1.

t1f

p
1e

t1e

f1f2

Fig. 1 One hand dinning philosopher

Behavior of this net can be expressed by the corresponding linear formula in the root of proof
tree in (4).

f2 ` f2
(id)

p1e ` p1e
(⊗−r)

f2 ` f2
(⊗−r)

f1 ` f1
(id)

. . . (id)

f1, . . . , f1 ` f1 ⊗ · · · ⊗ f1
(... )

f1, . . . , f1, f1 ` f1 ⊗ (f1 ⊗ · · · ⊗ f1)
(id)

f1, . . . , f1, f2, f1 ` f2 ⊗ (f1 ⊗ (f1 ⊗ · · · ⊗ f1))
(⊗−r)

f1, . . . , f1, f2 ⊗ f1 ` f2 ⊗ (f1 ⊗ (f1 ⊗ · · · ⊗ f1))
(⊗−l)

f1, . . . , f1, p1e, p1e ( (f2 ⊗ f1) ` f2 ⊗ (f1 ⊗ (f1 ⊗ · · · ⊗ f1))
((−l)

f2, f1, . . . , f1, f2 ( p1e, p1e ( (f2 ⊗ f1) ` f2 ⊗ (f1 ⊗ (f1 ⊗ · · · ⊗ f1))
((−l)

(4)
Now we make a composition of two PNs from Fig. (1) into one in Fig. 2 with initial marking

(1, 0, 0, 0, 1). This PN models producer-consumer problem, where we have to ensure synchro-
nization. The interaction between these two components is represented by the place f2 in PN in
Fig. 2.
At first a transition t2f is fired i.e. the left philosopher (producer) can eat. This state of PN
corresponds to the root formula in (5).
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t2f

p
2e

t2e

t1f

p
1e

t1e

f2 f1f3

Fig. 2 Producer-consumer synchronization

f3 ` f3
(id)

p2e ` p2e
(id)

f1 ` f1
(id)

f1, p2e ` p2e ⊗ f1
(⊗−r)

f3, f1, f3 ( p2e ` p2e ⊗ f1
((−l)

(5)

In the next state the transition t2e can be fired, i.e. producer thinks and it provides a token into
f2. It corresponds to the proof tree (6). Only now by marking (1, 0, 1, 0, 1) the right philosopher
(consumer) can eat. We note that from this moment both producer and consumer can eat (7) with
marking (0, 1, 0, 1, 0) and think (8) with marking (1, 0, 1, 0, 1), simultaneously.

p2e ` p2e
(id)

f3 ` f3
(id)

f2 ` f2
(id)

f1 ` f1
(id)

f1, f2 ` f2 ⊗ f1
((−l)

f1, f3, f2 ` f3 ⊗ (f2 ⊗ f1)
((−l)

f1, f3 ⊗ f2 ` f3 ⊗ (f2 ⊗ f1)
(⊗−l)

p2e, f1, p2e ( (f3 ⊗ f2) ` f3 ⊗ (f2 ⊗ f1)
((−l)

(6)

f3 ` f3
(id)

f2 ` f2
(id)

f1 ` f1
(id)

f2, f1 ` f2 ⊗ f1
(⊗−r)

p2e ` p2e
(id)

p1e ` p1e
(id)

p2e ` p1e, p2e ⊗ p1e
(⊗−r)

f2, f1, p2e, (f2 ⊗ f1) ( p1e ` p2e ⊗ p1e
((−l)

f3, f2, f1, (f3 ( p2e), (f2 ⊗ f1) ( p1e ` p2e ⊗ p1e
((−l)

f3, f2, f1, (f3 ( p2e)⊗ ((f2 ⊗ f1) ( p1e) ` p2e ⊗ p1e
(⊗−l)

(7)

p2e ` p2e
(id)

p1e ` p1e
(id)

f3 ` f3
(id)

f2 ` f2
(id)

f1 ` f1
(id)

f2, f1 ` f2 ⊗ f1
(⊗−r)

f3, f2, f1 ` f3 ⊗ (f2 ⊗ f1)
(⊗−r)

f3 ⊗ f2, f1 ` f3 ⊗ (f2 ⊗ f1)
(⊗−l)

p1e, f3 ⊗ f2, p1e ( f1 ` f3 ⊗ (f2 ⊗ f1)
((−l)

p2e, p1e, p2e ( (f3 ⊗ f2), p1e ( f1 ` f3 ⊗ (f2 ⊗ f1)
(⊗−l)

p2e, p1e, (p2e ( (f3 ⊗ f2))⊗ (p1e ( f1) ` f3 ⊗ (f2 ⊗ f1)
(⊗−l)

(8)

Then behaviour of the whole net can be illustrated by the following infinite sequence of
markings

(5)︷ ︸︸ ︷
(1, 0, 0, 0, 1) 7→

(6)︷ ︸︸ ︷
(0, 1, 0, 0, 1) 7→

(7)︷ ︸︸ ︷
(1, 0, 1, 0, 1) 7→

(8)︷ ︸︸ ︷
(0, 1, 0, 1, 0) 7→ . . . 7→

7→

(7)︷ ︸︸ ︷
(1, 0, 1, 0, 1) 7→

(8)︷ ︸︸ ︷
(0, 1, 0, 1, 0) 7→ . . .

(9)

and proved by proof tree (10):
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f3 ` f3
(id)

p2e ` p2e
(id)

f3 ` f3
(id)

f2 ` f2
(id)

f1 ` f1
(id)

f2, f1 ` f2 ⊗ f1
(⊗−r)

p2e ` p2e
(id)

p1e ` p1e
(id)

p2e, p1e ` p2e ⊗ p1e
(⊗−r)

f1, f2, p2e, (f2 ⊗ f1) ( p1e ` p2e ⊗ p1e
((−l)

f1, f3, f2, f3 ( p2e, (f2 ⊗ f1) ( p1e ` p2e ⊗ p1e
((−l)

f1, f3, f2, (f3 ( p2e)⊗ (f2 ⊗ f1) ( p1e ` p2e ⊗ p1e
(⊗−l)

f1, f3 ⊗ f2, ((f3 ( p2e)⊗ (f2 ⊗ f1) ( p1e) ` p2e ⊗ p1e
(⊗−l)

f1, p2e, p2e ( (f3 ⊗ f2), ((f3 ( p2e)⊗ (f2 ⊗ f1) ( p1e) ` p2e ⊗ p1e
((−l)

f3, f1, f3 ( p2e, p2e ( (f3 ⊗ f2), ((f3 ( p2e)⊗ (f2 ⊗ f1) ( p1e) ` p2e ⊗ p1e
((−l)

(10)
Detailed description of problems (one hand philosopher, producer-consumer) treated above

follow our aims:
• to show correspondence between linear logic formulae and PNs;
• to show how every state of PNs can be verified by linear proof and
• to show how new problems arise from composition of particular running PNs.
Similar proces can be made when we consider two hand dinning philosopher. Fig. 3 shows

this case that corresponds with linear formula in the root of proof tree (11). If we compose two
such PNs (Fig. 4), we give well known situation with new synchronization problem of mutual
exclusion. Now the interaction between composed components is represented by the place f2.

t1f

p
1e

t1e

f1f2

Fig. 3 Two hand dinning philosopher

This trivial patern consists of three places f1, p1e, f2 and two transitions t1e and t1f with initial
marking (1, 0, 1) that corresponds to place ordering f1, p1e, f2.

f2 ` f2
(id)

f1 ` f1
(id)

f2, f1 ` f2 ⊗ f1
(⊗−r)

p1e ` p1e
(⊗−r)

f2 ` f2
(id)

f1 ` f1
(id)

f2, f1 ` f2 ⊗ f1
(⊗−r)

f2 ⊗ f1 ` f2 ⊗ f1
(⊗−l)

p1e, p1e ( (f2 ⊗ f1) ` f2 ⊗ f1
((−l)

f2, f1, (f2 ⊗ f1) ( p1e, p1e ( (f2 ⊗ f1) ` f2 ⊗ f1
((−l)

(11)

Mutual exclusion problem of two processes we can understand also as a problem of two
philosophers with one restriction, it cannot occur a situation, where both philosophers eat i.e. not
hungry.
There are two possibilities arising from initial marking (1, 0, 1, 0, 1): either t2f is fired, it corre-
sponds to linear formula (12) or t1f is fired which case is expressed by (13).

f3, f2, f1, (f3 ⊗ f2) ( p2e ` p2e ⊗ f1 (12)

f3, f2, f1, (f2 ⊗ f1) ( p1e ` p1e ⊗ f3 (13)

It is clear that only one philosopher can eat in the given moment, i.e. this PN satisfies mutual
exclusion. The whole behavior of this PN can be described by linear formula (14) where we
express free choice ⊕ (between t2f and t1f ) in the antecedent of sequent and dependent choice
N (between t2e and t1e) in succedent of sequent.

f3, f2, f1, ((f2 ⊗ f1) ( p1e)⊕ ((f3 ⊗ f2) ( p2e) ` (p1e ⊗ f3) N (p2e ⊗ f1) (14)
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t2f

p
2e

t2e

t1f

p
1e

t1e

f2 f1f3

Fig. 4 Mutual exclusion of two processes

Of course, all these formulae are provable.

VI. CONCLUSION

In this paper we try to demonstrate several interesting results of our research. Firstly, we
use linear logic as an appropriate formalism for describing dynamics of processes and Petri
nets enabling modeling of them. Then we use our results from [2] that every linear formula
corresponds to a fragment of a Petri net. Finally, we show how composition of working Petri nets
leads to arising of new synchronization problems. Petri nets and linear proofs enable identifying
and solving of these problems. We believe that our ideas and methods used in presented paper
can be applied for large component based program systems.
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[1] V. Novitzká and D. Mihályi, “Resource-oriented Programming Based on Linear Logic,” Acta Polytechnica Hungarica,
vol. 4, no. 2, pp. 157–166, 2007.
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Abstract – There are various kinds of optimizations that can be done to improve several
characteristics (e.g. time – execution speed, space – amount of memory required) of computer
programs. It is not uncommon to categorize optimizations into architecture independent
(algorithm – level) and architecture dependent optimizations. This document shall disregard
the former and try to outline certain important techniques that can be used to improve
execution time without having to write a lot of optimization-specific code.

Keywords – Computer architecture, Computer performance, Memory architecture, Per-
formance analysis

I. INTRODUCTION

The techniques will focus on improving the execution time by taking advantage of processor-
level parallelism (use of vector registers), prefetching and branch prediction. Architecture x64
(Intel64 / AMD 64) will be considered, although the same optimizations can be used with many
modern architectures such as the x86 architecture or ARM. Assembly (x64) with SSE 2.0+ and
C++ will be used to demonstrate the concepts.

The optimizations explored are not aimed to get a few percent performance increase, but rather
take advantage of fundamental concepts behind implementation of modern computer architectures,
leading to much better hardware utilization. Therefore, such optimizations should be performed
whenever possible, as the advantages they bring are not negligible, and in addition to that, they
usually require very little effort from the programmer, as the compilers focus heavily on optimizing
[1].

This is the reason why the paper focuses primarily on outlining several techniques, rather
than exploring something in depth, as just being aware of them can help us greatly improve the
performance of any code we write.

II. CACHES, PREFETCHING AND DATA LOCALITY

Motivation

Modern processors can do arithmetic extremely quickly. It is often the case that processor is
idle because it’s waiting for data to arrive. Data travels fairly slowly depending quite literally on
how far away from the processor it’s stored and what technology is used to store it (among other
factors). Bits located in the CPU registers can be accessed almost instantly while data stored on
an HDD can take orders of magnitude longer to access. It is not rare for a program to spend
majority of it’s runtime moving data around, and not doing actual computation, that is, not doing
anything useful.

Solution

It is therefore very beneficial to fetch data that is likely to be used as close to the CPU as
possible; hence modern processors use prefetching [2] – a method of storing local data (data that
is stored next to each other (in RAM)) in various caches. This is particularly useful for contiguous
data structures such as arrays.

Accessing caches is much faster than accessing RAM / HDD and L1 cache is almost as fast
as CPU registers.

ISBN 978-80-553-1440-2 c© 2013 FEI TUKE 29



Electrical Engineering and Informatics IV
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

Example: Nested Loop – with and without prefetching engine and cache utilization

Here we access a chunk of RAM via the means of two-dimensional array syntactic sugar. This
is a very ubiquitous language construct used in countless scenarios and can therefore serve as an
exceptional example to demonstrate the discussed issue.

The number of memory cells (bytes) accessed is equal to the number of total iterations times the
size of the data type (in bytes) of the ”sampleArray[][]” array (assuming scalar types for simplicity,
also, the (post-increment) operator++ needs to be applicable for the said type, disregarding any
implicit narrowing or widening conversions).

In this particular scenario, we want to increment all the elements of the ”sampleArray[][]” by
one, but we will inevitably spend most of the CPU cycles just moving the data back and forth
from RAM to caches, CPU registers and back.

Note: For the purpose of the benchmarks done by the author, number of rows (RowCount) and
numbers of columns (ColCount) is 2048 and the type of the ”sampleArray[][]” is int with the
size of it being four bytes on the architectures where the benchmarks have been done. Standard-
compliant C++ compilers are required to store multidimensional arrays in row-major order [3].

// Strided access
for (unsigned int col = 0; col < ColCount; ++col) {

for (unsigned int row = 0; row < RowCount; ++row) {
sampleArray[row][col]++; // load / increment / store

}
}

These two cycles access data in a strided way. The very first element requested is sampleAr-
ray[0][0]. The prefetching engine is likely to start populating caches with elements stored physi-
cally next to this requested element, which are, in this case, columns of the first (zeroth) row1. The
problem is that the element requested immediately afterwards is at sampleArray[1][0] (and ana-
logically, for every other element requested, the earliest subscript grows fastest), which is required
(by the C++ standard [3]) to be at (&sampleArray + 1 * ColCount * sizeof(sampleArray[0][0])).
Thus, most cached elements will not be accessed for many iterations, because there are ColCount
- 1 elements skipped with every access, leading to very high cache miss rate, decreasing the
performance of the program.

Fig. 1 Strided data access

// Coalesced access
for (unsigned int row = 0; row < RowCount; ++row) {

for (unsigned int col = 0; col < ColCount; ++col) {
sampleArray[row][col]++; // load / increment / store

}
}

These two cycles access data in a coalesced way. The very first element requested is once
again the sampleArray[0][0]. The difference from the previous code sample is, that the very next
request is for the element sampleArray[0][1] (and analogically, for every other element requested,
the latest subscript grows fastest), which is required (by the C++ standard [3]) to be stored
directly next to the previously requested element. (&sampleArray + sizeof(sampleArray[0][0])).
This element is extremely likely to be prefetched already; therefore, there is no need to fetch

1The exact number of elements prefetched depends on several criteria, such as the size of the type of the array, size
of the array, size of the caches in the hierarchy, size of the cache lines, etc.
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data from RAM every time we need the next element, as basically all of the elements we want
to access will have been prefetched by the time we actually require them, leading to very high
cache hit rate, increasing the performance dramatically.

Fig. 2 Coalesced data access

Benchmarks and additional information

A compiler optimization called loop interchange [4] can help here. It is possible to change
the order of loops as long as the semantics remain the same. In this particular example, this
optimization would naturally negate the need for knowledge of data locality.

CPU Coalesced Strided
Intel Core i7-3632QM 3.46ms 75ms

Intel Core i7-930 3.72ms 43ms
AMD Athlon II X3 455 6.05ms 197ms

Fig. 3 Benchmarks for data locality utilization

Other factors can also influence the outcome of the result, e.g. RAM parameters such as
individual timings, access time and frequency.

III. SIMPLE CONSTANT ADDITION WITH AND WITHOUT PROCESSOR-LEVEL PARALLELISM
UTILIZATION

Motivation

Modern compilers are very good at generating assembly for scalar registers (e.g. rax, rbx,
etc.). But when it comes to using the vector registers (e.g. xmm for SSE or ymm for AVX) of
a processor (MMX, SSE or AVX instructions [5]), it is extremely difficult for a compiler to find
parallelism in user’s code and therefore the likelihood of it generating assembly that will take
advantage of said registers is very low. The compiler is not allowed to change semantics of code,
so just randomly trying to vectorize everything would very often lead to odd behaviour; hence
compilers are very conservative about using the extremely powerful SIMD parallelism modern
CPUs come equipped with.

Solution

The most important part is to find a section of code that can be parallelized. Then, we can
take advantage of the aforementioned technologies that can process data in parallel, resulting in
a significant performance boost. The SSE instruction set operates on 128 bit wide registers, the
AVX instruction set operates on 256 bit wide registers. Hence, we are able to process 16 and 32
bytes respectively.

Example: Simple constant addition with and without processor-level parallelism utilization

Here we consider a problem on a more concrete level, since some problems simply do not
parallelize well, as they can be fairly sequential in nature and reasoning on a more abstract level
about where parallelism can be used effectively is out of the scope of this paper.
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Our goal is to add a constant to approximately 108 elements. As we can see, this process is
very parallel in nature, as there are no dependencies between said elements and is therefore a
very good example to demonstrate just how beneficial introducing SIMD parallelism can be.

Note: The problem is a generalization of a simple brightness-adjusting algorithm that was used
for the purpose of the benchmarks done by the author. The addition can potentially cause overflow,
we shall ignore that for simplicity.

AddLoop:
mov al, byte ptr [rdx + rdi] ; original byte -> next
add al, bl ; add a constant to a single value
mov byte ptr [rcx + rdi], al ; store the result
inc rdi ; next offset
dec rsi ; one fewer value to process
jnz AddLoop ; jump if not done

In this loop, we simply add a constant to one byte in each iteration and store the new value.
The important part is the add al, bl instruction, which performs the addition on a single value.

AddLoop:
movdqa xmm1, xmmword ptr [rdx + rdi] ; pull 16 bytes
paddusb xmm1, xmm0 ; add a constant to 16 bytes at once
movdqa xmmword ptr [rcx + rdi], xmm1 ; store the result
add rdi, 16 ; next chunk of 16 bytes
dec rsi ; 16 fewer bytes to process

; (assuming value count divided by 16)
jnz AddLoop

The SSE 2.0 instruction set is used and number of values divisible by 16 is assumed. Also, when
using the movdqa instruction, our data needs to be aligned on 16-byte boundary. The loops look
very similar, but the paddusb xmm1, xmm0 processes 16 bytes at once. The paddusb instruction
handles overflow by saturation.

Benchmarks and additional information

Compilers can sometimes auto-vectorize loops. The problem is that this optimization requires
advanced analysis of code, since it is very difficult for a compiler to determine, whether it is
possible to vectorize (in a way, parallelize) without changing the semantics of the code. There are
various aspects that need to be taken into consideration [6], such as aliasing and data dependencies.

CPU Vector Scalar
Intel Core i7-930 25ms 213ms

AMD Athlon II X3 455 36ms 110ms

Fig. 4 Benchmarks for vector registers utilization

IV. BRANCH PREDICTION

Motivation

Modern processors can do arithmetic extremely fast. They tend to build pipelines of paths of
execution without evaluating the condition to branch on so that they do not have to wait for the
data that is to be evaluated to determine the branch target. The problem is, how to ”guess” what
branch is going to be executed. If we tried to simulate every single possible branch, we would
end up needing to build O(2n) (n being the number of branches) pipelines, which is impossible
to do.

Solution

Hence, processors use branch prediction [7]. It is a method of detecting a pattern in the
behaviour of a process and using it to predict what branch will be taken next. It is not un-
common for processes to have fairly stable code paths, so it is generally possible for a branch
prediction mechanism to adapt the process of building pipelines, allowing for faster execution.
Data-dependent branching still remains a problem, and it is basically impossible to find a pattern
in (pseudo-)randomly generated data.
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Example: Branch prediction un/aware data-dependent conditional branching, using randomly
generated sample

Here we populate an array of size 65536 with values from 0 to 65535 (each integral value within
the range once) and we shuffle them randomly. Randomized shuffle will effectively invalidate any
pattern-recognizing techniques and is useful for the purpose of the example.

int initial = 0;
int vals[Size];
std::generate(std::begin(vals), std::end(vals), [&]() mutable { return

initial++; });
std::random_shuffle(std::begin(vals), std::end(vals));

We then look at some property of the individual values and branch accordingly. In this scenario,
we want to accumulate odd integers generated from the range 65536 times.

long long sum = 0;
for (unsigned int outer = 0; outer < NumIter; ++outer) {

for (unsigned int inner = 0; inner < Size; ++inner) {
if (vals[inner] & 1) sum += vals[inner];

}
}

In this example, the branch prediction is rendered ineffective since the values in the ”vals[]” ar-
ray are random, and the performance is likely to decrease. We will end up using this unpredictable
pattern 65536 times as we compute sum of all odd integers in the array.

std::sort(vals, vals + Size);

long long sum = 0;
for (unsigned int outer = 0; outer < NumIter; ++outer) {

for (unsigned int inner = 0; inner < Size; ++inner) {
if (vals[inner] & 1) sum += vals[inner];

}
}

Here we use the very same code except for we also sort the array. Notice that this sort has
absolutely no effect on the outcome. We simply want to accumulate some values, it doesn’t matter
what order they arrive in. We sort the array only once and we will prepare a predictable alternating
sequence of even and odd numbers.

Benchmarks and additional information
Compilers can use the CMOVcc instruction family to optimize branching. This instruction

assigns a value if a certain condition is met. It’s a conditional move instruction. This way, there
is no need to generate any jump instruction (in some cases), therefore there are no branches to be
taken. There are potential costs associated with using said instruction family though, and easily
predictable branching can potentially execute faster.

CPU Branch prediction aware Branch prediction unaware
Intel Core i7-930 2419ms 18152ms

AMD Athlon II X3 455 2911ms 13368ms

Fig. 5 Benchmarks for branch prediction un/aware code

V. CONCLUSION

Knowledge of architecture allows us to get great performance gains. Even high-level languages
like C++ can be utilized to write code that is architecture-aware and it is rarely the case that
assembly needs to be written manually. Also, as shown in the examples, that are not contrived
but occur commonly, the optimized code tends to look very natural, so it is not the case that
obscure constructs and instructions are required to achieve better performance. All of the discussed
examples manifest significant increase in the execution speed with very little (if any) extra code:
Up to 32 times in the data-locality example, up to 8 times in the constant addition example and
up to 7 times in the branch prediction example.
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Abstrakt — Článok sa zaoberá možnosťou regulácie procesu pretavenia spájkovacej pasty na 

doskách plošných spojov (DPS) s využitím PID (proporcionálnej integračno-derivačnej) regulácie 

programového balíka Labwindows/CVI s prídavným modulom PID Control Toolkit V2.1 určeného 

pre vývoj aplikácií v oblasti merania a regulácie. Navrhnuté riešenie technologického zariadenia 

spolu so softvérovou aplikáciou umožňujú automatickú reguláciu teploty na DPS podľa zvoleného 

teplotného profilu.  

Kľúčové slová — spájkovanie, teplotný profil, PID regulácia 

I. ÚVOD 

Neoddeliteľnou súčasťou technológie povrchovo montovaných súčiastok je proces 

pretavovania spájkovacej pasty (reflow spájkovanie). Na kvalitu vytvoreného metalurgického 

spoja má podstatný vplyv teplotný profil, podľa ktorého dochádza k pretavovaniu spájkovacej 

pasty.  

Jednou z možnosti ako realizovať reflow spájkovanie je použitie prostredia nasýtených pár. 

Princíp prenosu tepla v prostredí nasýtených pár spočíva v uzavretom cykle kondenzovania pár 

na chladnom objekte, čím sa odovzdáva skupenské teplo a následne ochladené pary stekajú 

naspäť do nádoby. Teplota nasýtených pár je konštantná a závisí len od bodu varu použitej 

pracovnej kvapaliny. Priestorová zmena teploty nad oblasťou pár  sa využíva na ohrev  DPS 

podľa požadovaného teplotného profilu pretavenia spájkovacej pasty.  

Obr. 1 Princíp pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár.  

Ovládaním zvislého pohybu DPS v pracovnej nádobe je možné regulovať jej teplotu, pričom 

finálna fáza regulácie je zameraná na oblasť pár s konštantnou teplotou (Obr.1). 

II. PRINCÍP RIADENIA POLOHY DPS

Moderné, počítačom riadené systémy využívajú spätnú väzbu na báze senzorického merania, 

porovnávania s nastavenou cieľovou hodnotou a úpravou riadiaceho výstupu na základe tejto 

hodnoty. Jednoduchý PID algoritmus porovnáva hodnotu vstupu s cieľovou hodnotou 

a vypočíta hodnotu výstupu na riadenie systému, pričom algoritmus predpokladá, že reakcia 

bude lineárna a v čase nemenná. Existujú však aj postupy, ako použiť PID algoritmus aj pre 
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systémy, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky. Metódou plánovaného zosilnenia (Gain 

Scheduling) PID algoritmu možno kontrolovať aj nelineárne systémy, akým je pretavenie 

spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár. Teplotu DPS v prostredí nasýtených pár 

ovplyvňujú tieto faktory: 

 výška DPS v pracovnej nádobe,

 závislosti zmeny teploty DPS od jej výšky je nelineárna,

 rýchlosť zvislého pohybu DPS,

 veľkosť DPS, počet a hustota spájkovaných súčiastok,

 výška hladiny pracovnej kvapaliny v pracovnej nádobe,

 kolísanie príkonu ohrievača pracovnej kvapaliny,

 teplota DPS na začiatku procesu pretavovania.

Na základe faktorov, ktoré vplývajú na teplotu DPS je možné ovládaním polohy DPS 

v pracovnej nádobe vytvoriť požadovaný teplotný profil spájkovania. Výška dosky plošného 

spoja so súčiastkami je nastavovaná pomocou lineárneho vedenia s krokovým motorom. Smer, 

počet a rýchlosť otáčok krokového motora sú riadené z procesora, ktorý vykonáva príkazy 

z vytvorenej aplikácie pre reguláciu tepoty v LabWindows/CVI. Principiálne zapojenie 

technologického zariadenia pre riadenie výšky DPS je znázornené na obrázku Obr.2.  

Obr. 2 Princíp technologického zariadenia na riadenie polohy DPS. 

Dvojfázový krokový motor SX23-1020 je ovládaný z mikroprocesora ATmega128 

cez výkonový budič krokového motora. Budič krokového motora umožňuje nastaviť počet 

krokov od 200 do 3200 na jednu otáčku hriadele motora. V našej realizácií technologického 

zariadenia je použité nastavenie 800 krokov na jednu otáčku motora. Na celkový rozsah 

zvislého pohybu lineárneho vedenia sa používa 12000 krokov na vzdialenosti 32 cm. Rýchlosť 

otáčania krokového motora je závislá od hodinového signálu, ktorý generuje procesor a je 

možné ju meniť v rozsahu od 0 Hz do 2000 Hz. Pre účely zariadenia je zvolená rýchlosť 360 

krokov za sekundu.  Smer otáčania určuje procesor na základe požadovanej polohy DPS. 

Neoddeliteľnou súčasťou uzavretej slučky regulácie teploty je meranie aktuálnej teploty na DPS 

pomocou Nano-Volt metra Agilent 34420A, ktorý umožňuje merať teplotu pomocou 

termočlánku typu K s časom 250 ms na jedno meranie. Rýchlosť merania teploty je nevyhnutná 

pre  dostatočne rýchle reagovanie PID regulácie pri pomerne rýchlej zmene teploty 

požadovaného teplotného profilu. Rýchlosť zmeny tepoty v teplotných profiloch sa pohybuje od 

0,1 °C/s až do 5,0 °C/s.  

III. SOFTVÉROVÁ APLIKÁCIA

Softvérová aplikácia  je navrhnutá vo vývojovom prostredí „LabWindows/CVI 2012“ 

s využitím funkcií modulu „PID Control Toolkit V2.1“. Princíp  proporcionálne integračne 

derivačného regulátora je založený na vyhodnocovaní regulačnej odchýlky e, ktorá sa určí ako 

rozdiel požadovanej hodnoty SP a regulovanej premennej PV: 

1 – DPS 

2 – termočlánok 

3 – lineárne vedenie 

4 – krokový motor 

5 – budič krokového motora 

6 – AVR procesor 

7 – Agilent 34420A 

8 – počítač s aplikáciou na 

regulovanie teploty na DPS  
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       (1) 

Výstupná regulačná veličina u, ktorá odpovedá odchýlke e, sa vypočíta podľa vzťahu: 

 ( )    (  
 

  
∫       

  

  

 

 
)      (2) 

kde, Kc je zosilnenie regulátora, Ti je integračná časová konštanta v minútach a Td je 

derivačná časová konštanta v minútach. Výpočet regulačnej veličiny podľa vzťahu (2) je 

nasledujúci: 

 proporcionálna časť regulačnej veličiny je úmerná regulačnej odchýlke e

  ( )      ( ), (3) 

 integračná časť regulačnej veličiny eliminuje náhle zmeny regulačnej odchýlky e a

vypočíta sa pomocou lichobežníkovej metódy výpočtu integrálu

  ( )  
  

  
∑ [

 ( )  (   )

 
]    

   , (4) 

 derivačná časť regulačnej veličiny reaguje na strmosť nárastu alebo poklesu

regulačnej odchýlky e podľa:

  ( )     
  

  
[  ( )    (   )] (5) 

Výsledná regulačná veličina je daná súčtom všetkých troch zložiek. Rýchlosť zmeny 

výstupnej veličiny regulátora je obmedzená nastavenou rýchlosťou otáčok krokového motora. 

Rýchlosť otáčok krokového motora v je možné v softvérovej aplikácii nastaviť v rozsahu od 

200 do 1200 krokov za sekundu. Z tohto dôvodu je do PID regulátora implementované 

obmedzenie veľkosti prírastku výstupnej veličiny, ktoré zabezpečí krokovému motoru potrebný 

čas na vykonanie požadovaného počtu krokov, teda ak: 

  ( )   
 

  
                 ( )   

 

  
  (7) 

Obr. 3 princíp technologické zariadenia na riadenie polohy DPS. 
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Vypočítaná hodnota regulačnej veličiny PID regulátorom je v rozsahu od 0 % do 100 % 

a preto je potrebné vykonať prepočet na reálny rozsah výstupnej veličiny. V našom prípade sa 

na účely regulácie teploty využívajú kroky v rozsahu od 1700 do 11800 krokov. Požadovaná 

hodnota tepoty a regulovaná premenná sú v rozsahu od 0 °C do 230 °C, pretože v 

experimentoch sa používa pracovná kvapalina Galden perfluoropolyether  LS/230 s bodom varu 

230 °C. 

Kritickým momentom PID regulácie je na stavenie konštánt Kc, Ti a Td. Konštanty 

regulátora teploty na DPS boli nastavované experimentálne, overované a upravované 

meraniami teplotných profilov.  Na základe experimentálnych výsledkov bol celkový čas 

teplotného profilu rozdelený na štyri oblasti, v ktorých je možné individuálne nastavovať 

parametre PID regulátora. Parameter Kc má podstatný vplyv na zmenu výstupnej veličiny 

(rýchlosť zvislého pohybu DPS), pretože je priamoúmerný regulačnej odchýlke. Vyššou 

hodnotou tohto parametra na začiatku regulácie sa docieli presun DPS do oblasti teplôt, ktoré 

ohrejú DPS a tým zmenšujú regulačnú odchýlku. Po „naštartovaní ohrevu DPS“ sa hodnota 

tohto parametra nastaví podľa vopred určenej tabuľky PID konštánt. Ako výhodné sa ukázala aj 

zmena pásma proporcionality, čo vedie k potlačeniu kmitania výstupnej veličiny. 

Na obrázku Obr.6 je zobrazená aplikácia pre reguláciu teploty pretavenia spájkovacej pasty 

vytvorená vo vývojovom prostredí LabWindows/CVI 2012. V dolnej časti sa nachádza tabuľka 

PID konštánt a intervalu proporcionality ako aj ďalšie informácie PID regulátora používané pre 

úpravu vlastnosti regulátora. V grafickom okne sa zobrazujú:  

 priebeh vypočítanej (požadovanej) teploty teplotného profilu (modrá farba),

 priebeh meranej teploty na DPS (červená farba),

 priebeh výstupnej veličiny - počet krokov krokového motora (zelená farba) .

V okne grafu je možné pomocou dvoch kurzorov vyhodnocovať rýchlosť poklesu alebo 

nárastu teploty na DPS, pričom informácia sa zobrazí v ľavom hornom výreze grafu.  

Na zobrazenom priebehu  je vidieť počiatočné kmitanie teploty DPS, ktoré je spôsobené 

kmitaním výstupnej regulačnej veličiny. Počiatočné kmitanie výstupnej veličiny je spôsobené 

očakávanou rýchlou zmenou teploty DPS na začiatku procesu regulácie a časom, ktorý je 

potrebný na to, aby sa DPS dostala do prostredia s dostatočnou teplotou a nastalo zohrievanie 

DPS. Taktiež pri ochladzovaní dochádza ku vzniku kmitov výstupnej veličiny, čo viedlo 

k rozšíreniu tabuľky konštánt PID regulátora za účelom zmiernenia vzniku kmitov v čase 

ochladzovania DPS.  

IV. ZÁVER

V článku sú opísane praktické skúsenosti s vývojom technologického zariadenia 

a softvérovej aplikácie automatickej regulácie teploty na DPS podľa definovaného profilu 

pomocou PID regulátora. Realizácia zariadenia ponúka možnosti plynulého zvislého pohybu 

DPS v priestore s rôznou teplotou a pomocou vyhodnotenia meranej teploty DPS sa upraví 

výška DPS v pracovnom priestore podľa PID regulátora. Parametre technologického procesu sú 

on-line  zobrazované a vyhodnocované za účelom úpravy resp. ladenia konštánt PID regulátora. 

Aplikácia umožňuje vykonávať analýzu parametrov spájkovacieho procesu z priebehu 

nameranej teploty a tým upravovať resp. definovať teplotný profil za účelom vytvárania 

kvalitných metalurgických spojov.   
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Abstrakt — Syntézu reči možno klasifikovať ako jednu z nosných oblasti rečových technológií, 

pretože schopnosť systému tvoriť ľubovoľný rečový prejav vytvára možnosť komunikovať 

s používateľom systému pomocou najprirodzenejšej formy komunikácie – reči.  Táto práca sa 

zaoberá problematikou návrhu a implementácie pokročilej metódy syntézy reči s využitím skrytých 

Markovových modelov (HMM). Cieľom bolo získať komplexný systém, ktorý by umožňoval 

prevádzať ľubovoľný text zo vstupu na reč na výstupe. V článku je postupne opísaný návrh 

a implementácia dvoch najdôležitejších častí takéhoto systému, a teda bloku spracovania slovenského 

textu a následne bloku syntézy reči spoločne s popisom novovzniknutej slovenskej rečovej databázy.  

Kľúčové slová — akustická databáza, Festival, HMM syntéza, HTS, TTS systém 

I. ÚVOD 

Syntéza reči predstavuje oblasť intenzívneho výskumu už dlhé desaťročia. Prvé pokusy 

o tvorbu „umelej“ reči siahajú už do obdobia 18. storočia a dá sa povedať, že prakticky od tohto

obdobia sa snaha o zostavenie systému, ktorý by dokázal verne produkovať ľudskú reč 

nezastavila. Aj keď prvotné nástroje boli čisto mechanické v dnešnej dobe sa pod pojmom 

syntéza reči rozumejú už iba počítačové systémy, ktoré sú schopné prevádzať text zo vstupu na 

reč na výstupe. Keďže produkcia reči je zložitý fyziologicky proces je zrejmé, že sa táto 

zložitosť presúva aj do vývoja systémov na syntézu reči z textu (Text-to-Speech – TTS). 

Pokročilé metódy je možné rozdeliť podľa viacerých kritérií, ako napríklad podľa oblasti, 

v ktorej syntéza prebieha (frekvenčná alebo časová oblasť) alebo podľa prístupu k tvorbe 

rečového signálu, kde rozoznávame tri základné typy – syntéza založená na modelovaní 

vokálneho traktu, konkatenačná syntéza a štatistická parametrická syntéza [1]. 

Tento článok je zameraný na problematiku tvorby nových slovenských hlasov pomocou 

štatistickej parametrickej syntézy založenej na HMM. Tvorbu takýchto hlasov je možné rozdeliť 

do dvoch základných častí, a to tvorby bloku počítačového spracovania prirodzeného jazyka 

(NLP) a tvorby akustickej databázy pre proces trénovania akustických modelov a ich následnom 

využití pri finálnej syntéze reči. Blok NLP bol implementovaný pomocou základného rozšírenia 

softvérového nastroja Festival [2] o slovenský jazyk. Trénovanie hlasov sa uskutočnilo 

pomocou nástrojov HMM-based Speech Synthesis System (HTS) [3].  

Článok obsahuje v prvej časti popis syntézy reči na báze HMM. Ďalej je opísaná syntéza reči 

pomocou tejto metódy v slovenčine, teda návrh a implementácia jednotlivých blokov systému, 

výsledky prvých experimentov so slovenskými hlasmi a v závere sú zhrnuté prínosy prace. 

II. HMM SYNTÉZA REČI

Štatistická parametrická syntéza na báze HMM patrí v posledných rokoch medzi metódy 

syntézy reči, ktorá čoraz viac naberá na popularite. Základný princíp tejto metódy spočíva vo 

využití kontextovo závislých HMM modelov natrénovaných pomocou rečovej databázy ako 

generatívnych modelov pre proces syntézy reči. Rečová databáza v tomto prípade predstavuje 

akustické modely, ktorých veľkosť je rádovo niekoľko MB, čo oproti stovkám MB rečového 

korpusu pri konkatenačnej syntéze predstavuje markantné zmenšenie databázy [4]. Obr. 1 

zobrazuje blokovú schému syntézy na báze HMM. 
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Obr. 1: Bloková schéma syntézy na báze HMM 

Systém pre syntézu reči na báze HMM je rozdelený na dve časti, a to trénovaciu časť a časť 

syntézy reči [3]. Proces trénovania akustických modelov je obdobný, aký sa používa pri 

systémoch pre rozpoznávanie reči. Hlavným rozdielom je, že ako spektrálne parametre, tak aj 

parametre budenia sú extrahovane z akustickej databázy a sú modelované kontextovo závislými 

HMM modelmi, ktoré zohľadňujú fonetický, lingvistický a prozodický kontext. Trénovanie 

kontextu, základnej frekvencie a dĺžky trvania segmentov sa uskutočňuje pomocou fonetických 

rozhodovacích stromov. Proces syntézy reči spočíva v analýze vstupného textu (výstupom tohto 

kroku je ortoepicky prepis s príslušnými značkami) a jeho následným spracovaním formou 

zreťazovania príslušných HMM modelov a generovaním parametrov pre zreťazený HMM 

model, výsledkom čoho je produkcia syntetickej reči. 

Syntéza na báze HMM vo všeobecnosti poskytuje dobrú plynulosť výslednej reči, no 

prirodzenosť je obvykle menej kvalitná, a tak sa výskum v tejto oblasti orientuje najmä na vývoj 

algoritmov pre generovanie prozodických javov. 

III. SYNTÉZA REČI V SLOVENČINE NA BÁZE HMM

A. Proces trénovania 

Proces trénovania nových hlasov spočíval v extrakcii spektrálnych a budiacich parametrov 

z navrhnutej rečovej databázy slovenského jazyka a následnom trénovaní HMM modelov. 

Z nahrávok sa extrahovali informácie o spektre v podobe Mel-frekvenčných kepstrálnych 

koeficientov (Mel-Frequency Cepstral Coefficients – MFCC) a informácie o budení v podobe 

logaritmických F0 koeficientov. Tieto koeficienty následne vstupovali do procesu modelovania 

kontextovo závislých HMM modelov.  

Keďže HMM syntéza patrí medzi korpusovo orientované metódy, kvalita výstupu z týchto 

systémov je priamo úmerná kvalite rečovej databázy, na ktorej sú hlasy trénované [5]. 

Základnou úlohou pri tvorbe slovenského hlasu pomocou tejto metódy bol teda návrh foneticky 

vyváženej slovenskej rečovej databázy mužského a ženského hlasu. Proces tvorby takýchto 

databáz je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obr. 2: Bloková schéma tvorby slovenskej rečovej databázy 
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Prioritou pri tvorbe databáz bol výber optimálnych viet z veľkého textového korpusu [6]. 

Tieto vety museli byť foneticky vyvážené, a teda v čo najväčšej miere pokrývať jednotlivé 

elementy jazyka. Proces tvorby spočíval vo filtrácii vstupného textového korpusu, ktorý 

obsahoval približne 10 miliónov viet [7]. Filtrácia pozostávala z odstránenia viet nevhodných na 

nahrávanie (príliš dlhých a príliš krátkych viet; viet, ktoré obsahovali skratky, skomoleniny 

alebo cudzie slová). Filtrovaný korpus následne vstupoval do algoritmu selekcie optimálnych 

viet založenom na Greedyho selekcii výsledkom čoho bol textový korpus, ktorý obsahoval 4526 

foneticky optimálne vyvážených viet. Tieto vety boli následne nahrávané v profesionálnom 

nahrávacom štúdiu jedným mužským a jedným ženským rečníkom. Ďalej boli nahrávky 

spracované a označené príslušnými značkami – labelmi, ktoré definovali hranice jednotlivých 

elementov v nahrávkach, ako napríklad foném, slabík, slov a pod [8]. Výstupom celého procesu 

boli dve anotované rečové databázy, jedna s mužským rečníkom a jedna so ženským rečníkom, 

ktorých vlastnosti sú zobrazené v Tab.1. 

Tabuľka 1 

Parametre navrhnutých rečových databáz 

Rečová databáza 

Mužský hlas 48 kHz 

Rečová databáza 

Ženský hlas 48 kHz 

Počet viet 4526 4526 

Celkový čas trvania 5h 50m 6h 51m 

Celkový čas trvania 

Čistá reč 
5h 20m 6h 14m 

B. Proces syntézy 

Proces syntézy reči pomocou metódy založenej na HMM spočíva v generovaní spektrálnych 

a budiacich parametrov pomocou HMM modelov. Tieto parametre následne vstupujú do filtra 

syntézy, čím sa na výstupe získa syntetická reč. Jedným z najdôležitejších častí celého procesu 

je blok analýzy textu, ktorý zabezpečí konverziu vstupného textu na sled značiek a príkazov, 

pomocou ktorých sú jednotlivé parametre pre filter generované. Implementovaný blok analýzy 

textu pre slovenčinu je zobrazený na Obr. 3. 

Obr. 3: Bloková schéma časti analýzy textu 

Blok pozostáva z troch základných častí – tokenizácie a normalizácie textu, fonetickej 

transkripcie zabezpečenej slovníkom výslovnosti alebo LTS pravidlami a generovania 

kontextových labelov.  

Tokenizácia a normalizácia textu zabezpečuje prvotné spracovanie vstupného textu, a to 

najmä prepis niektorých jednoznačných skratiek ako napr. skratky dní a mesiacov alebo skratky 

akademických titulov do ich rozšírenej podoby, a tak isto prepis základných čísloviek 

z numerického do textového formátu. Takto upravený text následne vstupuje do bloku 

fonetickej transkripcie. Transkripcia je zabezpečená slovníkom výslovnosti, v ktorom sa hľadá 

prepis jednotlivých slov do ortoepickej podoby. Slovník obsahuje 250 000 záznamov 

s definíciou ortoepickej podoby rozdelenej na slabiky a prízvuku pre každé slovo. Pre prípad, 

keď sa slovo v slovníku nenachádza boli definované LTS (Letter to sound - LTS) pravidlá. 

Foneticky prepísaný a označený text následne vstupuje do bloku generovania kontextovo 

závislých labelov, v ktorom sa vygenerujú informácie a značky vhodné pre vstup do bloku 

generovania parametrov z HMM modelov. 

Cely blok analýzy textu slovenčiny bol implementovaný pomocou nástroja Festival, ktorý 

umožňuje budovanie jednotlivých blokov, ako aj finálnu syntézu reči na báze HMM pomocou 

integrácie príslušných modulov. 
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IV. VÝSLEDKY PRVÝCH EXPERIMENTOV

Výstupom procesu trénovania pomocou navrhnutých databáz a procesu syntézy 

s vybudovaným blokom analýzy textu vo Festivale sú novovybudované hlasy, ktoré syntetizujú 

vstupný text s využitím metódy na báze HMM. Tieto hlasy vo všeobecnosti dokážu prevádzať 

ľubovoľný text na reč. Jediným limitujúcim faktorom vstupného textu je blok tokenizácie 

a normalizácie textu, ktorý si bude vyžadovať dodatočné rozšírenie. V momentálnom štádiu je 

možné obsiahnuť v texte základné číslovky v neobmedzenom rozsahu (od jednotiek až po 

rádovo niekoľko miliárd), tak isto je možné vkladať text s interpunkciou aj v podobe zátvoriek a 

pod. Aplikácia pomerne veľkého slovníka výslovnosti zabezpečuje presnú výslovnosť najmä 

v prípade znelostnej asimilácie a spoluhlások s mäkkou výslovnosťou. Veľkosť slovníka na 

druhej strane spôsobuje menšie oneskorenie syntézy, avšak tento problém sa bude dať odstrániť 

zlepšením algoritmu prehľadávania. 

Kvalita výslednej syntézy zodpovedá použitej technológií. Keďže sa využíva parametrizácia 

signálu hlasy na výstupe obsahujú určité percento „robotickosti“, čo vychádza z podstaty 

použitia filtra pri generovaní zvukového výstupu z príslušných koeficientov. V porovnaní s už 

hodnotenými hlasmi z predošlého výskumu v tejto oblasti publikovanými v [9] je badať na 

základe subjektívneho hodnotenia zlepšenie syntézy ako takej, čo sa tyká ako obsahovej stránky 

(bloku analýzy textu) tak aj kvalitatívnej stránky z pohľadu percepcie hlasu. 

Na Obr.4 je zobrazené porovnanie totožnej vety z pohľadu vety vyslovenej pôvodným 

rečníkom, ktorý nahrával mužskú rečovú databázu a vysyntetizovanej vety pomocou 

natrénovaného hlasu na tejto databáze. So spektrogramov jednotlivých ukážok je zrejmé, že 

vygenerovaná veta pomerne presne zachytáva jednotlivé formantové frekvencie. Tento jav je 

daný najmä použitím MFCC koeficientov a ich vlastnosťami, ktoré ich predurčujú práve na 

vernú reprezentáciu týchto javov. Z priebehu intenzity je možné badať korektné umiestňovanie 

páuz v prejave v troch oblastiach markantného poklesu intenzity. Priebeh základného tónu F0 

vykazuje určitý stupeň utlmenia, no je možné nájsť paralelu medzi nárastom a poklesom 

frekvencie v prezentovaných vetách. 

S pohľadu celkového hodnotenia hlasov je možné povedať, že metóda HMM poskytuje síce 

vyššiu robotickosť hlasu spôsobenú využitím filtra, avšak kvalita jednotlivých výstupov je 

v širokom rozsahu konštantná a hlasy poskytujú veľmi dobrú zrozumiteľnosť. 

Obr. 4: Porovnanie medzi vetou nahovorenou pôvodným rečníkom a tou istou syntetizovanou vetou 
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V. ZÁVER 

V tejto práci sú prezentované prvé experimenty v oblasti rečovej syntézy na báze HMM. 

Výsledky ukazujú, že navrhnutý blok analýzy textu pre slovenský jazyk je schopný v pomerne 

vysokej kvalite spracovať vstupný text aj s ohľadom na relatívne veľkú zložitosť slovenského 

jazyka a javov, akým je napr. znelostná asimilácia. Tento blok bude musieť byť však 

v budúcnosti ešte rozšírený o väčšiu podporu skratiek a rýchlejší algoritmus prehľadávania 

slovníka výslovnosti, ktorý umožní počet slov v ňom ešte navýšiť. Návrh rozsiahlej foneticky 

vyváženej databázy priniesol zlepšenie kvality syntézy reči na výstupe, no toto zlepšenie bude 

musieť byť ešte v budúcnosti preukázané realizovaním subjektívnych testov najmä v oblasti 

zrozumiteľnosti a prirodzenosti hlasov. 
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Abstrakt — Vývin systémov slúžiacich na syntézu reči z textu si vyžaduje definíciu kvalitatívnych 

mier pre vyhodnocovanie a porovnávanie výstupu z nich, pomocou parametrov akými môžu byť 

napríklad zrozumiteľnosť a prirodzenosť reči. Táto práca sa zaoberá základnou problematikou 

návrhu modifikovaného rytmického testu (MRT) v slovenčine, ktorý slúži na subjektívne hodnotenie 

zrozumiteľnosť reči. Cieľom bolo analyzovať a navrhnúť množinu slov, ktoré by mohli byť použite 

pri hodnotení syntézy reči pomocou MRT s ohľadom na čo najväčšie pokrytie foném v slovenskom 

jazyku. V článku je popísaný návrh základnej množiny slov, ktorú tvoria slová zodpovedajúce 

konštrukcii v natívnom teste MRT, ale aj jej rozšírenie o špecifické spojenie jednoslabičných slov 

tvorených slabikotvornými spoluhláskami pomocou sonór. 

Kľúčové slová — MRT, sonóry, subjektívne hodnotenie, syntéza reči, TTS systém 

I. ÚVOD 

Syntézu reči z textu v dnešnej dobe predstavujú počítačové systémy, ktoré sú schopné 

prevádzať text zo vstupu do zvukového súboru predstavujúceho reč na výstupe, pričom ich 

základnou úlohou je v prvom rade uľahčiť život, či už ľuďom s telesným hendikepom, napríklad 

nevidiacim, alebo úplne bežným ľuďom vykonávajúcim dennodenné úkony. Rozmach takýchto 

systémov spôsobil najmä prudký dopyt po reči ako jednej z modalít, a to najmä v interaktívnych 

aplikáciách, v ktorých komunikácia so zariadením uľahčuje prenos informácií medzi systémom 

a používateľom. Nasadenie syntézy reči v praxi sa však často stretáva s nevôľou používateľa 

komunikovať so zariadením, keďže syntetická reč pôsobí umelo, a vytvára tak bariéru 

v komunikácii [1]. Výskum v oblasti syntézy reči je preto orientovaný najmä na vývin nových 

pokročilých metód vytvárania reči a na ich zdokonaľovaní, aby finálna reč z výstupu týchto 

systémov sa čo najviac približovala ľudskej interpretácii. Produkcia reči je však zložitý 

fyziologicky proces, a tak sa táto zložitosť presúva aj do vývoja systémov na syntézu reči z textu 

(Text-to-Speech – TTS), kde je potrebné kvalitatívne zhodnocovať jednotlivé fázy vývoja 

hlasov, a poskytnúť tak možnosť porovnávať kvalitu rôznych TTS systémov.  

Metódy pre hodnotenie kvality syntézy reči môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na subjektívne, 

ktoré spočívajú v posudzovaní kvality syntézy reči používateľmi, a na objektívne, kde sa kvalita 

reči hodnotí pomocou metód založených na psychoakustickom modelovaní sluchových ústrojov 

človeka. V prípade subjektívnych testov patria medzi základné hodnotiace parametre najmä 

prirodzenosť a zrozumiteľnosť reči, no je možné hodnotiť aj iné parametre, ako napríklad 

plynulosť a rýchlosť reči, vhodnosť interpretácie emócií a mnoho iných. Medzi najpoužívanejšie 

miery hodnotenia zrozumiteľnosti reči patria diagnostický rytmický test (Diagnostic Rhyme Test 

– DRT), modifikovaný rytmický test (Modified Rhyme Test – MRT) a test sémanticky

nepredvídateľných viet (Semantically Unpredictable Sentences – SUS) [2, 3, 4]. Táto práca 

sústredí pozornosť na hodnotenie zrozumiteľnosti TTS systémov pomocou MRT a jeho návrh 

pre použitie v slovenskom jazyku.  

Článok obsahuje popis metódy MRT a jej použitie pri hodnotení zrozumiteľnosti reči. Ďalej 

je opísaný výber testovacích množín pre slovenský jazyk, výsledky výberu a v závere sú 

v krátkosti zhrnuté prínosy práce. 
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II. MODIFIKOVANÝ RYTMICKÝ TEST

Modifikovaný rytmický test predstavuje jeden z najpoužívanejších testov pre hodnotenie 

zrozumiteľnosti TTS systémov (pôvodne definovaný pre anglický jazyk) [5]. Test pozostáva 

z 300 jednoslabičných podobne znejúcich slov, ktoré sa skladajú z troch foném so štruktúrou 

spoluhláska – samohláska – spoluhláska. Tieto slová sú zoskupené do 50 množín po 6 podobne 

znejúcich slov. Slová v prvých 25 množinách sa líšia vo svojej prvej spoluhláske, a hodnotí sa 

teda zrozumiteľnosť prvej spoluhlásky. V nasledujúcich 25 množinách nastáva zmena 

v poslednej spoluhláske. Ukážka slov štandardizovaných pre anglický jazyk je zobrazená na 

Obr. 1. 

Obr. 1: Ukážka slov v MRT štandardizovaných pre anglický jazyk 

Keďže sa jedná o subjektívne hodnotenie, do procesu hodnotenia vstupujú účastníci, ktorých 

úlohou je vypočuť si nahrávku a následne identifikovať, ktoré slovo z predkladanej množiny 

počuli v nahrávke testovaného TTS systému. Hodnotí sa na základe výberu z predkladaných 

odpovedí, z ktorých je jedna správna (uzavretá odpoveď), alebo vpísaním slova, ktoré si 

účastník myslí, že počul (otvorená odpoveď). Pre zvýšenie prirodzenosti rečového prejavu je 

možné množinu slov včleniť do nosnej vety, ako napríklad „Please write down word went.“ 

(„Prosím napíšte slovo išiel.“). 

Vyhodnotenie testovania sa vykonáva pomocou percentuálnej úspešnosti výberu správneho 

slova, pričom prirodzený ľudský hlas dáva obvykle 99% úspešnosť správneho rozpoznania 

v prípade jednej množiny slov. Pri syntéze reči sa tieto hodnoty pohybujú v rozmedzí od 70 do 

95% [6]. 

III. VÝBER TESTOVACÍCH MNOŽÍN PRE SLOVENSKÝ JAZYK

Výber testovacích množín pre slovenčinu pozostával z postupnej filtrácie slovníka, ktorý 

obsahoval len gramaticky správne slová v slovenskom jazyku. Táto filtrácia sa uskutočnila 

z ohľadom na fonetickú bohatosť vybraných slov tak, aby sa v testovacích množinách podarilo 

maximalizovať počet rozdielnych spoluhlások. Jednotlivé kroky zostavovania množín sú 

zobrazené na Obr. 2. 

Obr. 2: Bloková schéma algoritmu výberu hodnotiacich množín pre MRT v slovenskom jazyku 

Vstupom do celého procesu výberu bol slovník obsahujúci približné 6,5 mil. slov a je tvorený 

slovníkom APD (cca 450 tis. slov) [7], ručne morfologicky anotovaným slovníkom zo 

Slovenského národného korpusu (cca 750 tis. slov) [8] a Tvaroslovníkom (cca 6,25 mil. slov) 

[9]. Tieto dáta boli následne filtrované pomocou regulárnych výrazov tak, aby bolo možné 

získať dva menšie slovníky, jeden so slovami, ktoré boli tvorené spoluhláskou – samohláskou – 

spoluhláskou a druhý, v ktorom boli slová tvorené spoluhláskou – slabikotvornou spoluhláskou 

– spoluhláskou. Prvý slovník tvoril jadro pre budovanie 50 základných množín vyplývajúcich

z anglického MRT, druhý slovník predstavoval rozšírenie základnej množiny o špecifické 

slovenské spoluhlásky (l, ĺ, r, ŕ), tzv. sonóry, ktoré majú vysoký stupeň zvučnosti (sonority) 

a môžu byť nositeľmi slabičnosti [10]. Tieto dva slovníky boli následne separátne opäť 
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filtrované tak, aby sa podarilo odstrániť skratky, cudzie slová a preklepy, keďže základnou 

požiadavkou bol výber gramaticky správnych, plnovýznamových a foneticky bohatých slov. Po 

filtrácii vznikli dva slovníky, z ktorých boli následne zostavené množiny slov podľa 

nasledujúcich požiadaviek:  

 slová museli byť plnovýznamové a jednoslabičné;

 v prvých 25 množinách mohla nastať zmena iba prvej samohlásky v jednej množine;

 v nasledujúcich 25 množinách mohla nastať zmena iba v poslednej spoluhláske v rámci

jednej množiny; 

 v množine rozšírenej o slabikotvorné spoluhlásky (5 množín so zmenou v prvej

spoluhláske a 5 množín so zmenou v poslednej spoluhláske) platili rovnaké pravidla 

ako v predchádzajúcich množinách; 

 výber množín bol smerovaný k maximalizácii počtu rozličných spoluhlások.

Výstupom predchádzajúcich krokov je navrhnutá množina 50 šestíc slov, ktoré obsahujú 

spoluhlásku ako prepojovací prvok a sada 10 šestíc slov, v ktorých je spojovacím prvkom 

slabikotvorná spoluhláska. Ukážka jednotlivých navrhnutých množín je zobrazená na Obr. 3.  

Obr. 3: Bloková schéma algoritmu výberu hodnotiacich množín pre MRT v slovenskom jazyku 

IV. VÝSLEDKY VÝBERU SLOV

Výsledky výberu jednotlivých slov a ich fonetického obsahu sú zobrazené na Obr. 4 a bližšie 

špecifikované v Tab. 1. 

Obr. 4: Prehľad početnosti jednotlivých foném v navrhovanej množine slov pre MRT v slovenskom jazyku 
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Tabuľka 1 

Početnosti jednotlivých foném v navrhovanej množine 

Fonéma 

Spoluhlásky 

Fonéma Samohlásky 

Počiatočná pozícia Koncová pozícia 

p 9 
11 

a: 30 

b 14 a 96 

t 16 
14 

E: 0 

d 10 E 60 

c 2 
21 

I: 24 

J\ 2 I 12 

k 14 
16 

O: 0 

g 1 O 30 

ts 4 6 U: 6 

dz 0 0 U 36 

tS 5 9 i_^a 0 

dZ 0 0 i_^E 0 

f 6 2 i_^U 0 

v 16 8 U_^O 6 

s 9 
17 

r 36 

z 7 r= 12 

S 6 
9 

l 6 

Z 6 l= 6 

x 1 
2 

h 9 Zmena foném 

j 
6 10 

Počiatočná pozícia 

I_^ I_^ - výskyt j na konci slov 

r 11 10 Koncová pozícia 

r= 0 0 Spodobovanie: 

l 4 14 b -> p ; d -> t 

l= 0 0 J\ -> c ; g -> k 

L 1 7 z -> s ; Z -> S 

m 14 8 h -> x ; v -> u 

n 4 8 j - výskyt i_ ^ na začiatku slov 

J 3 8 

Celkový počet vybraných slov bol 300 v konštrukcii so spojovacou samohláskou a 60 slov so 

spojovacím prvkom vo forme slabikotvornej spoluhlásky. Celkový počet slov, ktoré sa podarilo 

extrahovať zo slovníka, z ktorých sa vyberali jednotlivé množiny, bol približne 2000 slov. 

Z čoho je zrejmé, že vytvoriť použiteľné množiny s ohľadom na fonetickú rozmanitosť 

spoluhlások v jednotlivých množinách na základe definovaných požiadaviek, bol jeden 

z limitujúcich faktorov. Z výsledkov je ale zrejmé, že do testovania sa nepodarilo začleniť len 

štyri spoluhlásky, menovite dz, dZ ,l= a r= (výskyt týchto spoluhlások v slovenskom jazyku je 

menši než 0,17% [11]), čo sa dá považovať za dobrý výsledok. Väčšina zvyšných spoluhlások 

má výskyt dostačujúci pre hodnotenie zrozumiteľnosti reči založenej na tomto type testu. 

Z Obr. 4 je ďalej zrejmé, že navrhnutý MRT so spojovacím prvkom v podobe samohlásky 

a rozšírená množina obsahujúca spojenie spoluhlások so slabikotvornou spoluhláskou vo 

väčšine prípadov navýšila početnosť jednotlivých elementov, pričom ďalším pozitívnym 

vplyvom je hodnotenie javov spojených so slabikotvornou spoluhláskou, keďže práve slová 

obsahujúce spojenie viacerých spoluhlások predstavujú pri syntéze reči z textu v slovenskom 

jazyku problém. 
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V. ZÁVER 

V tejto práci je prezentovaný návrh MRT pre slovenský jazyk, ktorý bude následne použitý 

na hodnotenie zrozumiteľnosti reči novovybudovaných systémov TTS. Štatistické popisy 

jednotlivých navrhnutých množín slov poukazujú na pomerne dobré pokrytie foném, pričom 

ďalšie zlepšenie pokrytia by bolo v tomto smere zložité dosiahnuť, najmä kvôli pomerne nízkej 

početnosti slov v slovenskom jazyku, ktoré spĺňajú definované požiadavky. Navrhnutý postup 

hodnotenia slov, ktoré sú tvorené samohláskou, alebo slov, ktoré majú spojovací prvok 

v podobe slabikotvornej spoluhlásky, sa ukázal z hľadiska vlastností slovenského jazyka ako 

najvhodnejší. Ďalšou výhodou použitia slov tvorených slabikotvornou spoluhláskou je 

ohodnotenie schopnosti TTS systému vytvárať pomerne zložité sledy spoluhlások.  

V blízkej budúcnosti bude výskum v tejto oblasti orientovaný najmä na programovú 

implementáciu MRT tak, aby bolo možné TTS systém hodnotiť pomocou elektronických 

formulárov. Ďalší výskum bude taktiež orientovaný na návrh testu SUS pre slovensky jazyk, 

umožňujúci hodnotenie zrozumiteľnosti celých viet na základe ich sémanticky nepredvídateľnej 

štruktúry. 
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Abstract – The aim of this article is to elaborate the case study of recursion in informatics
and its following implementation for specific mathematical functions. Based on studying
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programming paradigms, concretely in imperative paradigm, in higher level of it, also
object-oriented language: C# and in functional one: in Haskell. In next step gained results
were compared.
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I. INTRODUCTION

Nowadays the modern computability theory has its roots in the work done at the beginning of
the twentieth century to formalise the concept of an ”algorithm” without referring to a specific
programming language or physical computational device [1]. Already in the past many mathe-
matician discovered different mathematical features, relationships and principles that have led to
many findings. Based on this findigs are basic curriculum for students from primary and secundary
schools even students of universities. Those are many of discovered mathematical structures and
sets which have not been used but this change after some years. There were discovered some
structures that were fits for them. One of very important findings is just recursion [2].

A very interesting example of applying the recursive way is Sierpiński’s triangle, also known
as the Sierpiński gasketis a fractal which presents a pattern of nested triangles (Fig. 1).

Fig. 1 Sierpiński’s triangle

Recursion had a such symptomatic benefit, that computer science found the way how to effectively
use it in process of programming. In spite of its ambushes programmers prefer implementation of
it. Recursion (and its dual corecursion) [3] makes a computation in some cases much faster and
minimizes the source code. Also we have to consider programming paradigm that need different
time for computing by the same task.

II. GOALS

The goal of this work is to show how a recursive function effectively computes different
mathematical tasks. How important is to consider about operational system or program paradigm
in which recursion was implemented. This article also shows differences between C# and Haskell
(length of code, rapidity of computation).
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III. ANALYSIS

In case of object-oriented language it’s an imperative programming paradigm with the difference
we accentuate the relationships among the objects and methods. We consider objects as some
fragments of memory that were created as instance of the class or by cloning from the other classes.
The object bears the characteristics and methods of a class, which is an instance. Relationships
are between objects and procedural methods which have a direct influence on object after calling.

Functional programming is oriented also on visibility of relationships, but along with it it accen-
tuates on the calculation of the values with witch it is working [4]. So this kind of programming
is based on a complex calculation of values, which are extensive. In this kind of programming is
not used processes of assignment.

IV. SOLUTION AND RESULTS

If we solve tasks about factorial, combination numbers, Fibonacci sequency, Ackermann’s
function and Catalan numbers, we can use in 2 different programming paradigm the same formula
for computation. If we implement a counter in source, we can check how many times was recursive
function called during the whole computation. The part of program and input is timer, too, that
shows how long did the computation last.

In case of Haskell, it’s much easier to implement a counter in C# then in Haskell, and on
the other hand it’s unnecessary to implement it in both because by using the same formula
computation will be the same way and recursion will be called the same times. Timer is interesting
because computation for the same value will be different. In files with ending ”.hs” we didn’t
implement timer but we use feature of operating system Linux that displayed time of computation.
Although programs were implemented in opearting system Windows 7 via WinHugs environment,
but implementation of timer for Windows is different from implementation for Linux and it distorts
real time of computation that is not effective.

In both approaches we have used the same formula for computing specific recursion function.
Response time we tested for the function with more values. Programs in C# were ran in operation
system Windows 7 Professional in Visual Studio 2010 and programs that were implemented in
programming environment WinHugs were run in Linux-Fedora 17.

A. Factorial

In mathematics, the factorial of a non-negative integer n, denoted by n!, is the product of all
positive integers less than or equal to n. The factorial operation is encountered in many different
areas of mathematics, notably in combinatorics, algebra and mathematical analysis. Its most basic
occurrence is the fact that there are n! ways to arrange n distinct objects into a sequence (i.e.,
permutations of the set of objects) [5]. By computation of factorial for specific values we used
in C# and Haskell this following formula:

n! =

{
1 if n = 0 or n = 1;
n ∗ (n− 1)! otherwise.

We can test factorial e.g. with 3 values. We chose n = 7, another one value will be 35 and the
last one 65:

• 7: computation for this value in C# took 0.0001643 second and in functional program 0.043
second, this recursive function was called 7 times,

• 35: computation for this value in C# took 0.0001535 second and in functional program 0.015
second, this recursive function was called 35 times,

• 65: computation for this value in C# took 0.0000040 second and in functional program 0.015
second, this recursive function was called 65 times.

B. Binomial coefficient

In mathematics, binomial coefficients are a family of positive integers that occur as coefficients
in the binomial theorem [6]. They are indexed by two nonnegative integers; the binomial coefficient
indexed by n and k is usually written

(
n
k

)
. The occurrence of this number is in combinatorics,

where it gives the number of ways, disregarding order, that k objects can be chosen from among
n objects; more formally, the number of k-element subsets (or k-combinations) of an n-element
set. By computation of binomial coefficient for specific values we used in C# and Haskell this
following formula: (

n

k

)
=

{
1 if n = k or k = 0;(
n−1
k−1

)
+
(
n−1
k

)
otherwise.
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We can test these numbers e.g. with 4 values:
• n = 5, k = 2: computation for this value in C# took 0.0002078 second and in functional

program 0.015 second, this recursive function was called 19 times,
• n = 35, k = 8: computation for this value in C# took 0.7658302 second and in functional

program 32.709 seconds, this recursive function was called 47071639 times,
• n = 66, k = 5: computation for this value in C# took 0.2719999 second and in functional

program 11.411 seconds, this recursive function was called 17873855 times,
• n = 27, k = 13: computation for this value in C# took 0.7952096 second and in functional

program 28.547 seconds, this recursive function was called 40116599 times.

C. Fibonacci sequence

The Fibonacci numbers computation function is traditionally used for illustration of the recur-
sion in functional programming [7]. The Fibonacci numbers are important in the computational
run-time analysis of Euclid’s algorithm to determine the greatest common divisor of two integers:
the worst case input for this algorithm is a pair of consecutive Fibonacci numbers [8]. By
computation of Fibbonaci sequence for specific values we used in C# and Haskell this following
formula:

F (n) =

 0 if n = 0;
1 if n = 1;
F (n− 1) + F (n− 2) otherwise

In this case we tested program with 3 values:
• 2nd member of sequence: computation for this value in C# took 0.0001448 second and in

functional program 0.020 second, this recursive function was called 3 times,
• 25th member of sequence: computation for this value in C# took 0.0032219 second and in

functional program 0,199 second, this recursive function was called 242785 times,
• 42th member of sequence: computation for this value in C# took 13.1196663 seconds and

in functional program 671.964 seconds, this recursive function was called 866988873 times.

D. Ackermann’s function

In computability theory, the Ackermann function, named after Wilhelm Ackermann [9], is
one of the simplest and earliest-discovered examples of a total computable function that is not
primitive recursive. All primitive recursive functions are total and computable, but the Ackermann
function illustrates that not all total computable functions are primitive recursive. By computation
of Ackermann’s function for specific values we used in C# and Haskell this following formula:

A(m,n) =

 n+ 1 if m = 0;
A(m− 1, 1) if m > 0 and n = 0;
A(m− 1, A(m,n− 1)) if m > 0 and n > 0.

In this case we tested program with 3 values:
• m = 1, n = 2: computation for this value in C# took 0.0001909 second and in functional

program 0.020 second, this recursive function was called 6 times,
• m = 3, n = 2: computation for this value in C# took 0.0002073 second and in functional

program 0,022 second, this recursive function was called 541 times,
• m = 3, n = 10: computation for this value in C# took 0.8652776 second and in functional

program 42.189 second, this recursive function was called 44698325 times.

E. Catalan numbers

In combinatorial mathematics, the Catalan numbers form a sequence of natural numbers that
occur in various counting problems, often involving recursively defined objects [10]. They are
named after the Belgian mathematician Eugène Charles Catalan. Successive applications of a
binary operator can be represented in terms of a full binary tree. A rooted binary tree is full if
every vertex has either two children or no children. It follows that Cn is the number of full binary
trees with n+ 1 leaves.

By computation of Catalan number for specific values we used in C# and Haskell this following
formula:

Cn =

{
1 if n = 0
2∗(2n+1)

n+2 ∗ Cn if n > 0
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In this case we tested program with 3 values:
• n = 5: computation for this value in C# took 0.0002222 second and in functional program

0.019 second, this recursive function was called 6 times,
• n = 24: computation for this value in C# took 0.0000061 second and in functional program

0,016 second, this recursive function was called 25 times,
• n = 36: computation for this value in C# took 0.0000081 second and in functional program

0.015 second, this recursive function was called 37 times.

V. CONCLUSION

In this article we deal with recursion as a programming technique. We used specific recursive
functions for comparision where we can seerecursion effectivity, time respond, how many times
this function was called by specific values. Also we can compare how many lines recursion
function has by the same formula in 2 different programming paradigm and what is needed by
implementation.

It’s obvious in which programming paradigm recursion is more effectively. Neccesary time
respond is shorter in case of object-oriented paradigm. We can see via testing that in some cases
there is great difference between these two. We used in both the same formula for computation.
In C# source has more lines than in Haskell (and in object-oriented programming we didn’t
implement a constructor of the class because it was unnecessary). In spite of this fact computation
is much faster in C# in Visual Studio in operational system Windows than in Haskell where
implemented tasks are run from ”.hs” files in Linux, Fedora. Difference in time respond is not
big by some values but there are values where difference is great. For example, by factorial there
is small difference (in C# it took 0.0001535 second and in Haskell 0.015) that user cannot see.
But Fibonnaci sequence is much more interesting. If we use the computation for secon term of
sequence difference is small, just about 0.0198552 second. But if we test this for higher term,
for example 42nd, difference is marvellous. In C# it takes 13.1196663 seconds and in functional
program 671.964 seconds what is really big difference. The same is true by Ackermann’s function
where by higher values difference is obvious. For values m = 3, n = 10 computation in C# takes
0.8652776 second and in functional program 42.189 second.

Our future research will be the exact categorical formulation of those principles by using the
structures for the contrustion of the algebras and coalgebras: monads and comonads.
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Abstrakt — Tento článok sa zaoberá technológiou bezdrôtových senzorových sietí. Špeciálne sa 
zameriava na technológiu ZigBee. Bezdrôtové senzorové siete predstavujú pomerne mladú 
technológiu, ktorá však má obrovskú perspektívu a široké možnosti nasadenia v rôznych oblastiach. 
Hlavnou prioritou týchto sietí je nízka spotreba zariadení, nízka cena a spoľahlivosť pri prenose 
dát. Pred nasadením týchto sietí do praxe je potrebné dôkladne naplánovať a zistiť, ako sa bude 
sieť správať v reálnych podmienkach. V dnešnej dobe už existuje množstvo simulačných nástrojov 
(OPNET Modeler, NS-2), ktoré nám umožňujú simulovať sieť a tak predpovedať aj jej správanie. 
Cieľom tejto práce je porovnať vybrané parametre prenosu dát prostredníctvom bezdrôtových 
senzorových sietí a to priepustnosť siete, oneskorenie a stratovosť paketov pre rôzne konštelácie 
siete a poukázať na výhody, respektíve nevýhody jednotlivých zapojení.   

Kľúčové slová — Bezdrôtové senzorové siete, ZigBee, OPNET Modeler, IEEE 802.15.4 

I. ÚVOD 

Technológia bezdrôtových sietí sa  začala vyvíjať v 80. rokoch 20. storočia. Táto technológia 
má obrovský potenciál pre využitie v rôznych oblastiach, aplikáciách a preto ich môžeme 
zaradiť k najatraktívnejším technológiám 21. storočia.  Bezdrôtovú senzorovú sieť tvorí 
množstvo malých a hlavne lacných zariadení, ktoré môžeme nasadiť v rôznych sférach ľudskej 
činnosti. Úlohou týchto sietí je sledovať a zbierať dáta z oblastí, v ktorých sú nasadené. 
Jednotlivé rozmiestnenie senzorov nemusí byť vždy preddefinované, čo umožňuje ich 
nasadenie aj v neprístupnom teréne. Ďalšou prioritou okrem ceny a veľkosti zariadení je 
spotreba. Môžu byť nasadené napr. pod vodou, môžu sa vznášať vo vzduchu, pripojené na živé 
organizmy, kde zariadenia môžu byť napájané len pomocou batérie. Dôsledkom tejto 
skutočnosti je, že zariadenia majú limitovaný zdroj energie. Kvôli spotrebe zariadení sú 
potrebné jednoduché smerovacie protokoly, ktoré sú výpočtovo nenáročné. V tejto oblasti 
vzniklo niekoľko štandardov venovaných týmto sieťam. Asi najznámejším je štandard ZigBee, 
ale môžeme spomenúť aj ďalšie ako WirelessHART alebo ISA 100.11a [1][2]. Bezdrôtové 
senzorové siete využívajú nelicencované pásmo frekvencií v oblasti 2.4 GHz. Toto pásmo 
využívajú aj iné aplikácie ako WiFi, čo môže spôsobovať interferenciu. Pri vývoji a  nasadení 
týchto sietí do reálnych podmienok je potrebné dôsledne preskúmať ich správanie. Pomocou 
niektorých parametrov môžeme zistiť aká efektívna bude naša sieť. Na otestovanie, ako sa bude 
správať sieť, sa používajú rôzne simulačné nástroje.  

 Pomocou simulačného nástroju OPNET Modeler sme vytvorili a analyzovali dva simulačné 
scenáre prevádzky bezdrôtovej senzorovej siete. V prvom sme zostavili jednoduchú sieť pre tri 
topológie siete (Hviezda, Strom a Mesh), kde sme porovnávali parametre ako globálna 
priepustnosť a oneskorenie. V druhom scenári  sme sa sústredili na stratu paketov. Sledovali 
sme ako sa zvyšuje strata paketov pri zvyšovaní počtu uzlov v sieti pre jednotlivé topológie. 

Práca je rozdelená nasledovne. Druhá časť podáva teoretické poznatky z oblasti 
bezdrôtových senzorových sietí. V tretej časti sú vymenované dostupné topológie zapojenia 
bezdrôtových senzorových sietí a uvedené klady a zápory nasadenia konkrétnej konštelácie. 
Ďalšia časť je venovaná simuláciám sietí ZigBee v programovom prostredí OPNET Modeler, v 
ktorej sú zhrnuté výsledky simulácií. V poslednej kapitole sú zhrnuté získané poznatky. 
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II. TECHNOLÓGIA ZIGBEE

A. IEEE 802.15.4 

Norma IEEE 802.15.4 definuje fyzickú a linkovú vrstvu ISO/OSI modelu. Predstavuje veľmi 
progresívnu technológiu, ktorá tvorí základ skoro pre všetky ostatné štandardy [3]. Táto norma 
na prenos RF signálov využíva tri nelicencované pásma: 

• 868 MHz (868-868,6MHz) prístupné vo väčšine Európskych krajín. (1 použiteľný
kanál)

• 915 MHz (902-928MHz) dostupné v Severnej Amerike, Austrálii, na Novom
Zélande a v niektorých krajinách južnej Ameriky. (10 použiteľných kanálov)

• 2.4 GHz (2.4-2.4835 GHz) dostupné vo väčšine krajín (16 použiteľných kanálov)
V rámci jedného fyzického priestoru môže existovať  viacero rôznych sietí, ktoré 

komunikujú nezávisle na ostatných, operujúcich na tom istom kanáli. Je to vďaka 
jednoznačnému unikátnemu 16-bitovému identifikátoru PAN ID, ktorú stanoví PAN 
koordinátor počas zostavovania siete. Norma IEEE 802.15.4 podporuje dva pracovné módy: 

• beacon enabled - PAN koordinátor v pravidelných intervaloch posiela 
synchronizačné tzv. beacon rámce a tak umožňuje synchronizovať ostatné 
zariadenia v sieti. 

• non-beacon enabled - PAN koordinátor nevysiela žiadne synchronizačné rámce.
Komunikácia medzi zariadeniami je úplne asynchrónna.

Štandard ZigBee využíva pre komunikáciu pásmo 2.4GHz. Komunikácia medzi zariadeniami je 
asynchrónna, čiže ide o non-beacon enabled mód. Ďalšie štandardy, ktorých základ tvorí tiež 
norma IEEE 802.15.4, ako WirelessHART a ISA 100.11a   pracujú v beacon-enabled móde [4].  

B. Protokol AODV 

Smerovací protokol AODV (The Ad-hoc On-Demand Distance Vector) je navrhnutý pre 
použitie v Ad-Hoc mobilných a WiFi sieťach. Umožňuje komunikovať dvom uzlom 
prostredníctvom ich susedov, hoci nie sú vzájomne viditeľný. Ponúka rýchlu adaptáciu na 
dynamické podmienky linky, malé spracovanie a pamäťovú hlavičku, malé zaťaženie siete [5]. 
 AODV funguje bez využitia slučiek, čím sa vyhýba problému tzv. “počítania do nekonečna”. 
Ponúka rýchle pokrytie pri zmene sieťovej topológie (obyčajne keď sa uzol pohybuje v sieti). 
V ZigBee sa protokol AODV používa pri topológií mesh, ktorá je vhodná na nasadenie v 
dynamických prostrediach. 
 Smerovače uchovávajú v smerovacej tabuľke iba adresu k najbližšiemu uzlu na danej ceste. 
Cesty sú jednosmerné, takže vyhľadanie cesty musí byť vykonané v oboch smeroch. Stanovené 
cesty sú aktívne, pokiaľ nenastane porucha. V prípade poruchy sú všetky uzly na danej trase 
o poruche informované a dotknuté zariadenia odstránia daný záznam v smerovacej tabuľke a
odosielateľ môže vykonať vyhľadanie novej cesty k cieľu. 

III. T OPOLÓGIE SIETE ZIGBEE

A. Hviezda 

Hviezda je najjednoduchšia topológia. Kvôli jednoduchosti topológie nie je potrebný zložitý 
smerovací protokol. Výkon siete je spravidla veľký a paket k dosiahnutiu cieľa potrebuje 
maximálne dva skoky (tzv. hop). Je to centralizovaný typ siete, takže koncové zariadenia siete 
nemôžu medzi sebou priamo komunikovať. Zariadenia sa môžu pripájať iba ku koordinátorovi 
a každý paket je doručený prostredníctvom koordinátoraa to  aj v prípade, že sú zariadenia v 
priamom dosahu. Nevýhodou tejto topológie je pokrytie siete, ktoré je limitované dosahom 
koordinátora, ktorý je aj kritickým bodom siete. Ďalšou nevýhodou je, že sa nepoužívajú 
alternatívne cesty, takže ak sa medzi cestou koncového zariadenia a koordinátora vyskytne 
nejaká prekážka (napr. hliníkové dvere), tak dochádza ku strate komunikácie. 

B. Strom 

Topológia strom je prirodzeným rozšírením topológie typu hviezda. Zariadenia v sieti 
vytvárajú hierarchiu stromu, kde na najvyššej úrovni tzv.“koreňom” stromu je centrálne 
zariadenie, čiže v našom prípade ZigBee koordinátor. Jednotlivé koncové zariadenia alebo 
smerovače, ktoré sú pripojené ku koordinátorovi sa nazývajú potomkovia (children) a tvoria 
druhú úroveň hierarchie. Všetky zariadenia v sieti môžu komunikovať iba so smerovačom alebo 
koordinátorom, ktorý sa nachádza na vyššej úrovni. To znamená, že zariadenie ktoré chce 
poslať správu musí najprv poslať správu rodičom (smerovač alebo koordinátor, ktorý sa 
nachádza o úroveň vyššie). Komunikácia je vedená vždy cez koreň, preto ak dôjde k havárii 
koreňa, znamená to výpadok celej siete. V prípade, že zlyhá jeden uzol, výpadok ovplyvní iba 
tú časť siete ktorá pod neho patrí. 
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Obr. 1   Rôzne konštelácie ZigBee sietí a) Hviezda, b) Strom, c) Mesh 

C. Mesh 

Topológia mesh je veľmi spoľahlivá, robustná, flexibilná a odolná voči poruchám. Základom 
mesh siete sú redundantné spojenia, ktoré sú dané hustotou sieťových zariadení. V prípade 
výpadku smerovača alebo poškodenia uzla je sieť schopná vďaka redundancii nájsť a použiť 
využiť inú cestu cez ostatné smerovače. Tento koncept sa nazýva “samooprava“ siete (z angl. 
selfhealing). Použitie sprostredkujúcich zariadení (v tomto prípade smerovačov) pri prenášaní 
údajov znamená, že rozsah siete sa môže výrazne zväčšiť, čo umožňuje tejto topológii vysokú 
škálovateľnosť siete. Pre smerovanie v topológii mesh je potrebný zložitejší smerovací 
protokol, čo vedie k vyššej spotrebe energie zariadenia, latencii a ceny. Obr. 1 zobrazuje 
schematické porovnanie jednotlivých konceptov zapojenia bezdrôtových senzorových sietí. 

IV. SIMULÁCIE

A. Scenár A 

V tejto časti sú popísané simulácie, ktoré boli zamerané na porovnanie oneskorenia (End-To-
End Delay) a globálnu priepustnosť siete. Veľkosť oblasti pre simuláciu u všetkých topológií 
bola - 50x50m. V strede sa nachádzal len jeden ZigBee koordinátor, to znamená, že všetky 
zariadenia v sieti mali rovnakú PAN ID. Bolo použitých 6 ZigBee smerovačov a 6 ZigBee 
koncových zariadení. Všetky tieto zariadenia boli fixné, to znamená, že počas simulácie 
nemenili svoju polohu. Z dôvodu detailnejšej simulácie bezdrôtovej senzorovej siete boli 
niektoré predvolené parametre siete zmenené podľa údajov v Tab. 1. Tieto nastavenia boli 
aplikované pre všetky zariadenia  v sieti, čiže nie len pre koncové zariadenia, ale aj pre 
smerovače  a koordinátor. Nastavenie topológie a manažmentu siete sa nastavuje na 
koordinátori v priečinku Network parameters (Tab. 2). Pre ostatné parametre boli ponechané 
pôvodné nastavenia. 

Tab. 1   Parametre všetkých ZigBee zariadenia v sieti 

Vysielací výkon 3mW 
Medzný výkon doručených paketov -90dBm 
Prenosová rýchlosť 250kbps 
Veľkosť paketov 127 bajtov 

Tab. 2   Parametre bezdrôtovej senzorovej siete pre scenár A 

Topológia hviezda strom mesh 
Maximálny počet potomkov 100 3 3 
Maximálny počet smerovačov 0 2 2 
Maximálna hĺbka 1 5 5 
Mesh smerovanie zakázané zakázané povolené 

B. Scenár B 

V tomto scenári sme sa zamerali na sledovanie strát paketov. Sledovali sme ako sa zvyšuje 
strata paketov pri zväčšovaní počtu zariadení v sieti. Najprv sme sledovali stratu paketov pre 20 
zariadení a potom sme pridávali ďalších 20 zariadení až do 200. Veľkosť oblasti sme zväčšili na 
300x300m. Každá topológia obsahovala jeden koordinátor. Zvyšné zariadenia pre topológiu 
hviezdu boli len koncové zariadenia. Pre strom a mesh 20% z celkových zariadení boli 
smerovače. Takže pri 20 zariadeniach sme mali 4 smerovače a 16 koncových zariadení. Pri 40 
zariadeniach to bolo 8 smerovačov a 32 koncových zariadení atď. Parametre pre všetky 
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zariadenia boli identické ako v scenári A. Zmenili sme len veľkosť paketu na 40 bajtov. 
Sieťové simulácie pre scenár B boli odlišné ako v prechádzajúcom scenári (Tab. 3). Posledným 
nastavením bolo potrebné určiť štatistiky, ktoré boli porovnávané. V našom prípade to bude 
celkový počet odoslaných paketov (traffic sent) a celkový počet prijatých paketov (traffic 
received). 

Tab. 3   Parametre bezdrôtovej senzorovej siete pre scenár B 

Topológia hviezda strom mesh 
Maximálny počet potomkov 250 15 15 
Maximálny počet smerovačov 0 4 4 
Maximálna hĺbka 1 10 10 
Mesh smerovanie zakázané zakázané povolené 

Pre jednoznačnosť v nasledujúcej časti vysvetlíme proces výpočtu stratovosti paketov. Stratu 
paketov vypočítame ako pomer prijatých a odoslaných paketov. Takto dostaneme parameter, 
ktorý sa nazýva  pomer doručených paketov, ktorý je daný vzťahom (1). Maximálna hodnota 
môže byť 1, to znamená, že všetky pakety boli správne doručené a neboli žiadne straty. 
Odčítaním tohto parametra od 1 dostaneme parameter pomer stratených paketov (2). 

	�����	����č�
ý�ℎ	�������	 =
������ý	��č��	������ý��	�������

������ý	��č��	� �!��"ý��	�������
(1) 

�����	#�����
ý�ℎ	�������	 = 1 − �����	����č�
ý�ℎ	������� (2) 

C. Výsledky simulácií 

1) Globálna priepustnosť
Globálna priepustnosť zahŕňa priepustnosť všetkých zariadení v sieti. Na Obr. 2 je zobrazená 

globálna priepustnosť pre všetky tri topológie.  Najväčšiu priepustnosť v našom prípade mala 
topológia strom. Je to preto, lebo topológia strom je rozdelená na jednotlivé úrovne, kde 
smerovače osobitne manažujú a obsluhujú niekoľko koncových zariadení. Následne sa pripájajú 
ku koordinátorovi, čo znižuje počet kolízií a opakovaných prenosov. Najmenšiu priepustnosť 
mala topológia hviezda. Je to spôsobené tým, že všetky koncové zariadenia musia komunikovať 
cez koordinátor, ktorý figuruje ako jediné plne funkčné zariadenie. 

2) Oneskorenie
Oneskorenie je čas paketu alebo rámca potrebný na prechod cez sieť od zdroja do cieľa. 

Zdroje oneskorenia spôsobujú čas potrebný na prenos a spracovanie signálu. Najväčšie 
oneskorenie v našom prípade, ako to je vidieť aj na Obr. 3, bolo v topológii strom a najmenšie 
v topológii hviezda. Súvisí to s počtom skokov, ktorý paket potrebuje na dosiahnutie cieľa. 
Počet skokov u hviezdy môže byť maximálne dva, t.j. od zariadenia ku koordinátorovi 
a opačne. Keďže topológia strom má hierarchickú štruktúru, paket musí prejsť cez všetky 
úrovne hierarchie  k dosiahnutiu cieľa. V topológii mesh nemusí paket prejsť cez koordinátor 
ako u topológii strom, čo znamená menší počet skokov. 

Obr. 2   Globálna priepustnosť bezdrôtovej senzorovej siete pri troch rôznych topológiách 
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Obr. 3   Oneskorenie paketov pri prenose bezdrôtovou senzorovou sieťou pri troch rôznych topológiách 

3) Strata paketov
Strata paketov nastáva keď je paket zahodený uzlom siete, pretože ho nemohol preposlať na 

výstupné rozhranie. Straty paketov sú spôsobené napr. poklesom úrovne signálu, poškodením 
paketu, preťažením linky, kedy dochádza ku kolízií atď. 

Na Obr. 4 je vidno, že do 80 zariadení v sieti je strata paketov pri všetkých topológiach 
nulová. Pre topológiu strom pri 100 zariadeniach sa už malé percento paketov stratí.  Po 
zvyšovaní zariadení na 120 už aj pri topológií mesh dochádza ku strate paketov. Pri 140 
zariadeniach už nastáva strata paketov aj u topológii hviezda. Po pridávaní ďalších zariadení 
strata paketov pri topológii strom rapídne stúpa, kým v mesh a v hviezde stúpanie je oveľa 
miernejšie. Pri 200 zariadeniach má najmenšiu stratu paketov topológia mesh, čo je menej ako 
20%. Hviezda pri 200 zariadeniach mala stratu paketov približne 30%. Výrazne väčšie straty 
paketov, cez 60% mala topológia strom. Tieto veľké straty spôsobuje veľké zaťaženie liniek, 
kde dochádza ku kolízií. Pri topológii strom musia pakety prechádzať cez koordinátor, takže pri 
prechode paketov z nižších na vyššie úrovne v hierarchii sa počet liniek zmenšuje a tak na jednu 
linku pripadá veľké zaťaženie. Pri hviezde musia pakety prechádzať tiež cez koordinátor, ale tu 
má každé koncové zariadenie vlastnú linku. Veľké zaťaženie koordinátora tu spôsobuje výrazné 
straty. Najmenšie straty sú v konštelácii mesh, pretože v tomto prípade pakety nemusia 
prechádzať prostredníctvom koordinátora, čo znižuje jeho zaťaženie a pakety môžu používať aj 
inú cestu, čím sa znižuje zaťaženie na linke. 

Obr. 4   Pomer stratených paketov pri prenose senzorovou sieťou pri zvyšujúcom sa počte zariadení v sieti 
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V. ZÁVER 

Jednotlivé výsledky simulácií ukázali, že vybrané topológie majú výrazný vplyv na 
prevádzku siete. Najväčšiu priepustnosť, teda aj najväčšie zaťaženie mala topológia strom. 
Väčšia záťaž spôsobuje aj väčšiu spotrebu zariadenia. Hlavnou prioritou bezdrôtovej senzorovej 
siete je práve nízka spotreba zariadení. S tohto dôvodu nie je topológia strom vhodná pre tieto 
siete. Ďalšou príčinou prečo táto topológia nie je vhodná  je, že pri väčšom počte zariadení je 
strata paketov veľmi vysoká. Topológia hviezda mala celkovo najmenšiu priepustnosť a 
oneskorenie, ale na druhej strane priepustnosť koordinátora bola najväčšia. Koordinátor teda 
v topológií hviezda bude mať veľkú spotrebu, ale ostatné zariadenia v sieti budú mať naopak 
spotrebu veľmi malú, keďže nezabezpečujú funkciu smerovania. Strata paketov pri rastúcom 
počte zariadení bola podobná ako pri topológií mesh. Túto topológiu je výhodné používať 
v malých oblastiach. Nevýhodou je, že vo väčších oblastiach  zariadenie už nebude mať dosah 
na koordinátor, keďže zariadenia v tejto topológii nemôžu figurovať ako smerovače. Pri 
topológií mesh boli podobné výsledky ako pri hviezde. Oneskorenie bolo o niečo väčšie ako pri 
hviezde, ale strata paketov bola menšia. Hlavnou výhodou je spoľahlivosť a odolnosť voči 
výpadku siete. Je vhodná do väčších oblastí a do dynamických prostredí, kde sa poloha uzlov 
môže meniť. Nevýhodou zase je zložitosť, smerovací protokol AODV, dynamické 
vyhľadávanie dostupnej cesty a udržiavanie smerovacích tabuliek v uzloch siete, ktoré sú 
značne obmedzené 8-bitovým mikrokontrolérom a veľkosťou pamäte. To vedie ku 
vyššej spotrebe a latencii. Najefektívnejšie pre bezdrôtové senzorové siete by bolo využívať 
kombináciu topológií mesh a hviezda. 

OPNET Modeler prejavoval počas simulácie bezdrôtových senzorových sietí aj svoje 
nedostatky. K najväčším nedostatkom tohto programového nástroja je, že nepodporuje žiadny 
energetický model pre bezdrôtové senzorové siete. Pritom spotreba zariadení je pri tomto type 
sieti veľmi dôležitá a má značný vplyv aj pri smerovaní a tým pádom aj funkčnosti siete. 
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Abstrakt —Z hľadiska prenosu video dát je oneskorenie prenosu, respektíve jeho kolísanie 
kritickým faktorom. Pri nasadení bezdrôtových technológií je takisto dôležitá dostatočná prenosová 
rýchlosť. Táto práca sa budeme zaoberať predovšetkým prenosom 3D videa bezdrôtovou lokálnou 
sieťou a návrhu simulačného scenára bezdrôtového prenosu v programe Opnet Modeler. Pozornosť 
je venovaná taktiež teoretickým poznatkom z oblasti 3D videa a poskytujú sa aj základné informácie 
o súčasných 3D video formátoch.  Zámerom simulácie je sledovať prenos paketov v reálnej sieti
medzi dvoma reálnymi PC. Sieť je zaťažovaná prenosom strímu rôznej kvality. Pozoruje sa vplyv 
veľkosti strímovaného obsahu  na prenosovú kvalitu, rozsah poškodenia obrazu a stratu paketov. 
Výsledky simulácie ukazujú, že dnešné prenosové technológie založené na štandardoch skupiny 
IEEE 802.11 plne podporujú a sú bez väčších problémov schopné zabezpečiť transport 3D video 
tokov v požadovanej kvalite aj pri prenose obsahu väčších rozlíšení. 

Kľúčové slová — 3D video, H.264/AVC, OPNET Modeler, stríming 

I. ÚVOD 

V posledných rokoch sa v odvetviach, ktoré sa zaoberajú tvorbou a produkciou videa a 
filmov do popredia dostáva 3D technológia. V súčasnej dobe je vo svete stále nedostatok 3D 
video obsahu a preto je dôležité zaoberať sa tvorbou 3D obsahu z dostupných 2D podkladov, 
ako aj prenosom reálnych 3D video tokov, ktoré má široké uplatnenie aj vo videokonferenciách.  

 S bezdrôtovou komunikáciou sa už bežne stretávame na každom kroku. Každé moderné 
komunikačné zariadenie má zabudované WiFi rozhranie, čo umožňuje odosielanie a prijímanie 
multimediálneho obsahu. Jednou z perspektívnych technológií je 3D zobrazenie. Ide vlastne o 
trojrozmerný obraz, ktorý prináša nový zážitok pre užívateľa zariadení podporujúcich 3D 
technológiu. V súčasnej dobe sa s 3D projekciou stretávame hlavne v kinách, no na trhu sú už aj 
3D televízory, 3D projektory alebo 3D smartfóny. Objavujú sa aj zariadenia, ktoré majú dve 
kamery a umožňujú záznam, prípadne vysielanie resp. stríming 3D obsahu.  

Prenos 3D obsahu v reálnom čase predstavuje väčšie zaťaženie pre sieť v porovnaní s 
klasickým 2D videom. Vyžaduje si vysoké nároky na kapacitu siete a preto sa kladie veľký 
dôraz na kompresné algoritmy pri kódovaní videa. Momentálne najprogresívnejším dostupným 
štandardom je H.264/MPEG4 AVC (Advanced Video Coding). Posledné úpravy tohto 
štandardu v dodatku 10 zlepšujú prácu s 3D obsahom, no stále nepodporuje efektívne napr. 
mnoho pohľadové video kódovanie (MVC-Multiview Video Coding) [1]. Koncom januára 
2013 bol organizáciou ITU schválený nový kódovací štandard H.265 HEVC (High Efficiency 
Video Coding), ktorý by mal plne podporovať strímovaný 3D video obsah. Štandard by mal byť 
podľa dostupných informácií uvedený na trh v marci 2013 [2]. 

 Cieľom tejto práce je ozrejmiť základný princíp fungovania 3D technológie, objasniť 
základné poznatky o spracovaní a prenose 3D videa. Na základe teoretických poznatkov 
navrhnúť simulačnú sieť v programe Opnet Modeler pre bezdrôtový prenos 3D video strímingu, 
medzi dvoma reálnymi PC. Simulácia je zameraná na vyhodnotenie stratovosti paketov a 
oneskorenie 3D videa počas bezdrôtového prenosu pri rôznom zaťažení siete.   

Práca je rozdelená nasledovne. V prvej kapitole sa zaoberáme princípom 3D technológie. 
Niekoľko základných informácií a formátoch 3D videa je uvedených v druhej resp. tretej 
kapitole. Kapitola štvrtá pojednáva o procese prenosu videa IP sieťami. Samotný návrh a 
zostavenie simulačnej siete je opísaný v piatej kapitole, v ktorej sú aj zhrnuté výsledky 
simulácií. V závere sa nachádza zhodnotenie získaných poznatkov. 
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II. 3D TECHNOLÓGIA

História stereoskopie siaha až do roku 1838, kedy sir Charles Wheatstone vydal prelomový 
dokument o binokulárnom videní [3]. Hoci základný princíp stereoskopie je pomerne 
jednoduchý, môže nesprávne stereo ľahko vyústiť do zlej užívateľskej skúsenosti. Nesprávne 
stereo môže byť spôsobené technickými problémami, napr. zobrazovacích systémov. V 
skutočnosti vzniká dojem hĺbky z 3D zobrazenia v nedokonalom ľudskom vizuálnom systéme. 
Produkcia stereo 3D obsahu je preto zložitá a vyžaduje si celý rad technických, 
psychologických a kreatívnych zručnosti. Musíme brať do úvahy ľudské vnímanie a tiež 
zobrazovacie schopnosti. Predspracovanie a spracovanie video dát zahŕňa celý rad pokročilých 
algoritmov spracovania signálov. Často to znamená manipuláciu zachytených signálov a 
konverziu do iných reprezentácií na zodpovedajúce údaje [4]. 

A. Princíp 3D technológie 

Keď sa ľudia na niečo pozerajú, ich ľavé a pravé oko vníma obraz trochu rozdielne. Keď 
takéto odlišné obrazy spracuje ľudský mozog, vznikne priestorový vnem, teda vnímanie hĺbky. 
Základným princípom 3D obrazov je zámerne vytvárať túto vizuálnu rôznorodosť. Aj keď sa 
obraz premieta na ploché obrazovky, divákov mozog interpretuje vizuálne rozdiely vytváraním 
priestorového efektu a divák tak vidí aj do hĺbky. 

 Ak chceme umelo vytvoriť tento vizuálny rozdiel, musí byť samotný obraz zaznamenaný 
zvlášť pre ľavé a pravé oko. Špeciálne 3D kamery používané pri natáčaní 3D filmov to 
umožňujú. Kamera má dva objektívy a je navrhnutá tak, aby zachytila obraz zvlášť pre pravé aj 
ľavé oko.  

 Ak človek jedno oko zavrie, vníma svet okolo seba len dvojrozmerne. Presne tak, ako ho 
vykreslí bežná obrazovka. Obraz nie je priestorový napriek tomu, že sa tak možno zdá. Je to 
však iba klam spôsobený skúsenosťou. Dlhoročným pozorovaním sveta sa mozog naučil 
odhadnúť, ako sa mení veľkosť siluety predmetov, keď sa od nás vzďaľujú či približujú. A 
preto vytvára akúsi ilúziu tretieho rozmeru. Tento základný princíp je popísaný na Obr. 1. 

3D-kamera s dvoma objektívmi 
zaznamenáva obraz zvlášť pre 
ľavé a pravé oko. 

3D technológia umožňuje uloženie 
dvoch oddelených dátových tokov 
pre ľavé a pravé oko na 3D Blu-ray 
disk. 

3DTV zobrazuje sekvenčné snímky 
pre ľavé a pravé oko. Diváci 
používajú špeciálne 3D okuliare, 
ktoré presne určujú ktorá snímka sa 
zobrazí ľavému a ktorá pravému 
oku.

Obrazy zobrazené pre každé oko 
zvlášť sú spracované ľudským 
mozgom rozdielne, čo vo výsledku 
zn am en á  vysoko  kva l i tné ,  
skutočné 3D obrazy.

1. krok 2. krok

4. krok3. krok

Obr. 1   Základný princíp 3D technológie 
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III. 3D  VIDEO FORMÁTY

Aby bolo možné nasadenie 3DTV služieb v širokom rozsahu, musia byť k dispozícií vhodné 
kompresné štandardy. Tie sú pre 3D prenos obzvlášť dôležité, pretože poskytovatelia obsahu sa 
snažia vytvoriť jediný súbor, ktorý môže obsahovať stereo 3D obsah všetkých rôznych 
distribučných kanálov [5]. 
 Simulcast kódovanie je samostatné kódovanie a prenos z dvoch video scén v konvenčnom 
stereo videu, tzv. CSV formát. Prenosová rýchlosť je zvyčajne dvakrát vyššia ako pri 2D TV. 
Koncept video plus hĺbka V+D (tzv. 2D+hĺbka) vyžaduje väčšiu šírku pásma. Štúdie ukazujú, 
že hĺbková mapa môže byť komprimovaná na 10% až 20% farebnej informácie. Štandard 
H.264/AVC bol rozšírený o stereo dodatočné informácie, tzv. SEI (Supplemental Enhanced 
Information) správy.  Táto správa môže byť použitá pri implementácii predikcie, ktorá znižuje 
požiadavky na celkovú šírku pásma. Aj keď štandard nie je navrhnutý pre stereo-view video 
kódovanie, môžu byť H.264 kódovacie nástroje prispôsobené na využitie korelácie medzi 
dvojicou pohľadov v stereo-view videu. Poskytujú veľmi spoľahlivý a efektívny kompresný 
výkon rovnako pre stereo ako aj mono-view video. Koncept škálovateľného video kódovacieho 
systému umožňuje kódovanie video streamu, ktorý obsahuje jedenu alebo viac podmnožín 
bitového toku. Škálovateľné video kódovanie bolo definované v roku 2007 ako príloha k 
H.264/AVC štandardu. Pomocou SEI správy definovanej v štandarde H.264, môže dekodér 
ľahko synchronizovať pohľady a strímovací server, alebo tiež dekodér môže ľahko detegovať 
škálovateľné kódovanie.  

Formát 2D+hĺbka podporuje začlenenie hĺbky pre generovanie zvyšného počtu zobrazení. Aj 
keď to je určitou výhodou, pretože je kompatibilný so staršími zariadeniami, no je schopný 
vykresliť iba obmedzený hĺbkový rozsah. Veľký záujem je tiež o formát MV+D 
(Multiview+Depth). MVC je kľúčovou technológiou pre širokú škálu budúcich aplikácií, 
vrátane FVV (Free-Viewpoint Video), 3DTV a iných aplikácií.. Umožňuje konštrukciu 
bitových tokov, ktoré predstavujú rôzne pohľady. Podporuje efektívne kódovanie video 
sekvencií zachytených súčasne z viacerých kamier pomocou jediného video streamu. Môže byť 
použité pre kódovanie stereoskopickej a multiview 3DTV [5]. 
 MVC je rozšírenie štandardu H.264/AVC, ktorý poskytuje efektívne kódovanie mnoho-
pohľadového videa. Kodér dostane N časovo synchronizovaných video streamov a vytvára 
jeden bitový tok. Dekodér po prijatí bitového toku dekóduje signál na N video signálov. 
Mnoho-pohľadové video obsahuje veľké množstvo vnútrosnímkových štatistických závislostí, 
pretože všetky kamery zachytávajú rovnaké scény z rôznych uhlov pohľadu. Preto je 
kombinácia časovej a vnútrosnímkovej predikcie kľúčom pre efektívne MVC. MVC podporuje 
priame kódovanie viacerých pohľadov a využíva redundanciu na zníženie prenosovej rýchlosti. 
Rýchlosť kódovania MVC je úmerná počtu zobrazení [5]. 

IV. V IDEO PRENOS CEZ IP SIETE

Efektívny prenos a kódovanie videosekvencie je dôležitou otázkou v multimediálnych 
systémoch. Vo väčšine prípadov sú video a audio dátové toky multiplexované a prenášané vo 
formáte MPEG-2 TS. To však nie je jediným riešením. Dáta ako napr. video, môžu byť 
prenášané samostatne cez IP siete [4]. 

Všeobecne existujú dva prístupy na poskytovanie mediálneho obsahu cez IP siete. Prvý 
používa TCP transportný protokol. Sťahovanie súborov s využitím HTTP protokolu je 
najznámejší prípad. Ďalším príkladom je tzv. HTTP progresívne sťahovanie. Súbor prenášaný 
pomocou HTTP je rozdelený na malé fragmenty. Každý fragment je prenesený v samostatnej 
HTTP požiadavke, ktorý umožňuje prehrávanie médií po prijatí iba malej časti z celého súboru. 
Aplikácie pracujúce v reálnom čase sú obmedzené z dôvodu oneskorenia pri TCP prenose. 

Druhou možnosťou je UDP protokol, ktorý je výhodný pre aplikácie pracujúce v reálnom 
čase, ako napr. videokonferencie. Tento protokol nie je veľmi spoľahlivý a niektoré datagramy 
môžu byť stratené, duplikované alebo dorazia na miesto určenia v nesprávnom poradí. Tieto 
nedostatky boli odstránené v RTP protokole, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre podporu prenosu 
v reálnom čase. RTCP protokol je riadiaci protokol, ktorý je spojený s RTP. Definuje sadu 
kontrolných správ, ktoré sa vymieňajú medzi RTP účastníkmi. RTCP správy umožňujú neustále 
sledovanie kvality dátového prenosu [6].  

V navrhovanej simulácií sme zvolili HTTP protokol z dôvodu možnosti prehrávania prijatého 
3D obsahu v dostupných 3D stereoskopických prehrávačoch. Niektoré formáty 3D video toku 
nebolo možné prehrávať bez problémov. Z časti sa osvedčil voľne dostupný softvér pod 
názvom KMplayer poslednej verzie 3.5.0.77. Spomínaný prehrávač má možnosť zobrazovať 3D 
video v požadovanom režime. Umožňuje aj prijímanie bitového toku po zadaní URL adresy. 
Alternatívou je aj VLC player verzie 2.0.5, ktorý síce neumožňuje voľbu prehrávania 3D 
obsahu, ale spoľahlivo prijíma streamovaný obsah. V simulácií je video v režime “side by side“. 
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V. SIMULÁCIE  

A. Zostavenie simulovanej siete 

Navrhovaná sieť využíva rozhranie SITL (System In The Loop), ktoré umožňuje 
transformáciu reálnych paketov na virtuálne pakety, ktoré sú následne importované do 
simulácie a opačne. Takouto metodológiou je možné zobraziť strímované 3D video na 
prijímacej strane. Simulácia je doplnená video serverom a aplikáciami, ktoré podľa nastavenia 
zaťažujú bezdrôtový prenos. Na Obr. 2 je znázornený návrh simulačnej siete. Na tomto obrázku 
je možné vydieť, žesieť sa skladá z dvoch rozhraní SITL (PC1 a PC2), pracovných staníc (PC3 
a PC4), prepínačov (Switch_1 a Switch_2), bezdrôtových smerovačov (WLAN_1 a WLAN_2), 
video servera a objektov pre nastavenie aplikácií a profilov. Na rozhranie SITL PC1 je 
pripojený reálny počítač na ktorom je spustený program VLC verzie 2.0.5. PC1 strímuje 3D 
video pomocou protokolu HTTP na druhý reálny počítač, ktorý je pripojený na rozhranie SITL 
PC2.  PC2 prijíma strímované 3D video pomocou programu VLC.  

Obr. 2   Návrh simulačnej siete v programe OM 

B. Parametre prenášaných video sekvencií 

Každé 3D video malo rôznu kvalitu obrazu, konkrétne 360p, 720p a 1080p. Všetky ukážky sú 
vo formáte H.264/AVC. Ukážky sa prenášané v zobrazení “side by side“, t.j. dva obrazy vedľa 
seba. Prehrávač VLC verzie 2.0.5 neumožňuje iné zobrazenie, ako je pôvodne komprimované 
3D video. Z hľadiska zobrazenia 3D v rôznych režimoch sú zaujímavejšie programy ako 
KMplayer, alebo Stereoscopic player. Nevýhodou poslednej dostupnej verzií 3.5.0.77 
KMplayer-a je prijímanie streamu iba pomocou HTTP protokolu zadaním URL adresy. 

Počas simulácie boli testované aj tieto spomínané prehrávače, no často nedosiahli požadovaný 
mód zobrazenia. KMplayer pri niektorých strímovaných 3D videách zobrazil požadovaný 3D 
obsah a bolo možné priamo v reálnom čase meniť režim 3D zobrazenia podľa želania. Pri 
väčšej kvalite prenášaného 3D obsahu KMplayer nereagoval, prípadne mal veľmi veľké 
oneskorenie pri prijatí strímu a tak bola časť paketov zahodená. Testovaná verzia 1.9.9. 
prehrávača Stereoscopic player nezobrazila streamované 3D video a po niekoľkých sekundách 
prestal prehrávač reagovať. Preto sme zvolili spoľahlivejší prehrávač VLC, aj keď bez možnosti 
zmeny režimu 3D zobrazenia. Možno očakávať, že v budúcnosti bude VLC podporovať taktiež 
3D zobrazenie, prípadne spomínané prehrávače budú spoľahlivo prijímať vysielaný 3D  stream. 

Na prijímacej strane nebolo použité žiadne vyrovnávanie bitovej rýchlosti. Videosekvencie sa 
prenášali variabilným bitovým tokom, čo pri nedostatočnej vyrovnávacej pamäti môže 
spôsobovať veľké straty paketov [7]. Preto bola pri simulácií nastavená dostatočná veľkosť 
vyrovnávacej pamäte, aby neboli spôsobované žiadne straty paketov. Všeobecne platí, že čím je 
vyššie rozlíšenie prenášaného 3D videa, tým sú vyššie nároky na vyrovnávaciu pamäť.  

 Pri prenose 3D videosekvencií sme sledovali WLAN parametre prenosu a to: 
• Počet prijatých paketov modulom SITL
• Počet odoslaných paketov modulom SITL
• Oneskorenie 3D videa počas prenosu cez WLAN
• Priepustnosť WLAN

C. Výsledky simulácie 

 Prvý graf z testovanej 3D video sekvencie ukazuje oneskorenie pri rôznej kvalite 
prenášaného videa. Výsledky sú znázornené na Obr. 3. Môžeme vidieť, že oneskorenie je väčšie 
pri vyššej kvalite prenášaného videa. Špičkové hodnoty dosahujú 45.2 ms. 
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Obr. 3   Oneskorenie 

 Na Obr. 4 je porovnaná priepustnosť navrhnutej bezdrôtovej siete pri rôznej kvalite 
strímovaných 3D sekvencií. Prenosová rýchlosť siete bola pri všetkých sekvenciách nastavená 
na 54Mbit/s a bol použitý prenosový štandard IEEE 802.11g. Priepustnosť je uvádzaná v bitoch 
za sekundu. 

Obr. 4   Priepustnosť siete 

 Obr. 5 znázorňuje porovnanie odoslaných a prijatých paketov, ktoré prešli prostredníctvom 
modulu SITL. Pakety sú porovnávané pri rozlíšení 1080p. Strata paketov sa mierne zvýšila iba 
pri špičkových hodnotách prenosu. V ostatných oblastiach sa žiadne straty nevyskytli. 

Obr. 5   Prijaté a odoslané pakety modulom SITL 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 64 

VI. ZÁVER

V práci sme sa zaoberali problematikou 3D videa, jeho spracovania, kódovania a prenosu. 
Súčasťou práce sú aj teoretické poznatky, ktoré sú spracované v niekoľkých kapitolách a sú 
nevyhnutné pre pochopenie problematiky spracovania a prenosu 3D videa. Hlavným cieľom 
tejto práce bolo navrhnúť bezdrôtovú simulačnú sieť v programe Opnet Modeler s prepojením 
na reálne prostredie a tak strímovať 3D video tok. Následne sledovať správanie sa paketov v 
sieti pri rôznom zaťažení. Zvýšenie zaťaženia siete a zároveň vplyvu na prenášané 3D video 
vyššieho rozlíšenia je možné dosiahnuť zvýšením počtu pracovných staníc, ktoré prijímajú dáta. 
Zistili sme, že dostupné aplikácie mierne zvyšujú oneskorenie pri prenose. Taktiež pri malej 
vyrovnávacej pamäti je pomerne vysoká strata paketov, čo sa prejavuje aj na poškodení obrazu. 
Tieto nedostatky pri prenose variabilného bitového toku je možné z veľkej časti odstrániť 
použitím vyrovnávacích mechanizmov na strane servera.  
Ďalšou z oblastí, ktorou sme sa zaoberali je zobrazenie prijatého 3D videa v rôznych 

požadovaných režimoch. Pracovali sme s dvoma prehrávačmi KMplayer a Stereoscopic player. 
Pri testovaní bol možný príjem iba pomocou HTTP protokolu. Ako spoľahlivejší sa z časti 
ukázal KMplayer, ktorý dokázal prijať vysielaný 3D stream iba pri malom oneskorení. Po 
prijatí bolo možné meniť 3D zobrazenie z ponúkaných možností ako napr. anaglyph alebo 
interlaced. Z dôvodu nutnosti zobrazenia prijatého 3D obsahu pri akomkoľvek oneskorení sme 
preferovali prehrávač VLC, ktorý síce nemal možnosť prepínať 3D zobrazenia, ale spoľahlivo 
prijal 3D obsah v takom formáte v akom bol vysielaný.  

Získané poznatky je vhodné využiť pri ďalších prácach, ktoré sa budú zaoberať prenosom 3D 
videa. Možnosť prepojenia simulovanej siete s reálnou predstavuje ďalšie možnosti testovania 
pred samotným nasadením navrhovaného systému. V budúcnosti bude vhodné zaoberať sa 
napr. technikami pre opravu chýb, ktoré vznikajú pri prenose 3D obsahu. Vhodnou a 
perspektívnou oblasťou je aj prenos 3D videa v  mobilných sieťach. 

Jednou z najdôležitejších požiadaviek súčasnosti je prenos 3D videa v čo najväčšej kvalite pri 
čo najmenších nárokoch na prenosovú kapacitu a rýchlosť. Veľkým prínosom v súčasnosti je 
zavedenie nového kódovacieho štandardu H.265/ HEVC, ktorý bude vhodným kandidátom na 
porovnávanie s predošlými štandardmi. Vývojári v novom štandarde nezabudli ani na dôležitú 
oblasť ako je 3D video. Nový štandard je otvoreným štandardom, takže časom prinesie ďalšie 
vylepšenia, ako to bolo aj pri štandarde H.264. 
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Abstrakt  — Tento článok sa zaoberá problematikou možnosťami nasadenia softvéru ako služby 

(SaaS) v univerzitnom prostredí, konkrétne na Technickej univerzite v Košiciach. V článku  najprv 

identifikujeme zistené nedostatky a požiadavky na IT služby, ako z pohľadu študentov, vyučujúcich, 

tak aj Ústavu výpočtovej techniky (ďalej ÚVT). Na základe zistených požiadaviek sme definovali 

kritériá hodnotenia alternatívnych spôsobov poskytovania IT služieb a vyhodnotili najvhodnejšiu 

alternatívu SaaS pre vybraný typ týchto služieb. V závere článku prezentujeme možné prínosy 

takéhoto prechodu pre univerzitu. 

Kľúčové slová - softvér ako služba (SaaS), klaudové počítanie (cloud computing), kolaboračné 

nástroje 

I. ÚVOD 

Cloud computing je v súčasnosti predmetom mnohých úvah, výskumov a štúdií. 

V poslednom čase sa o tomto pojme hovorí aj pri stratégii či politike Európskej únie. Táto 

oblasť ponúka nové možnosti fungovania firiem, inštitúcií, a tým aj priestor pre nové pracovné 

príležitosti. Oproti iným krajinám, na Slovensku tento trend trošku zaostáva, no pravdepodobne 

je to len otázka času, kedy tento nový model poskytovania služieb v IT oblasti prerazí. Preto 

bolo pre nás veľkou výzvou analyzovať prostredie Technickej univerzity v Košiciach z pohľadu 

možnosti nasadenia SaaS riešenia pre vybraný typ IT služieb, ktoré by nejakým spôsobom 

prispelo k efektivite výučby či práce. 

II. SOFTVÉR AKO SLUŽBA

A. Vymedzenie pojmu Softvér ako služba 

Softvér ako služba (z anglického Software as a Service - SaaS) predstavuje moderný, 

perspektívny model poskytovania softvéru, informačných systémov a webových aplikácií. Daný 

softvér, jeho správu a ostatné služby spojené s údržbou softvéru dodávateľ prenajíma 

zákazníkovi prostredníctvom internetu za poplatok definovaný v uzatvorenej v zmluve. V tejto 

súvislosti hovoríme o hostingu danej aplikácie. Zákazník platí paušálne len za služby, ktoré 

využil v danom množstve za dané obdobie [1].  

Princíp poskytovania tejto služby je zhodný s inými verejnými službami ako sú poskytovanie 

vody, elektriny, plynu. Zákazník je napojený na hromadného distribútora, ten mu dané služby 

poskytuje, dodáva. Poskytovateľ dodávané služby meria a podľa toho, aký objem zákazník 

spotreboval, toľko za služby aj zaplatí [2].  

B. Výhody a nevýhody SaaS riešenia 

Výhod SaaS riešenia oproti tradičnému riešeniu (lokálne nainštalovaný a prevádzkovaný 

softvér) je hneď niekoľko:  

o žiadne alebo minimálne náklady na obstaranie softvéru,

o žiadne starosti s prevádzkou systému,

o flexibilita využívania podľa požiadaviek,

o stála dostupnosť informácií,

o automatická aktualizácia softvéru,

o kompatibilita všetkých dát v rámci celého podniku.
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Medzi nevýhody radíme [3]: 

o možnú nedostupnosť služieb (výpadok služby alebo internetového pripojenia),

o obavu o ochranu cenných a dôležitých dát, osobných údajov,

o chýbajúcu možnosť plnej kontroly.

III. ANALÝZA MOŽNOSTÍ NASADENIA SAAS NA TUKE

Technická univerzita v Košiciach sa snaží maximálne využívať dostupné open-source 

riešenia, ktoré jej jednak šetria náklady, a tiež sa dajú prispôsobiť vlastným potrebám. 

Kritérium nákladov bolo brané do úvahy ako jedno z viacerých kritérií, pričom sme vyzdvihli aj 

iné, najmä používateľské kritériá.  

A. Identifikácia nedostatkov 

Po vykonaní rozsiahlej analýzy softvéru spravovaného na ÚVT [6] sme ako možný prínos 

pre univerzitu identifikovali prechod emailovej komunikácie na SaaS. Okrem toho sme tiež po 

preskúmaní a zhodnotení prostredia TUKE identifikovali obmedzenia vo využívaní 

kancelárskych balíkov k štúdiu, ktoré študentom nie sú voľne dostupné, no k štúdiu sú veľmi 

potrebné. Na univerzite tiež chýba kolaboračný nástroj na spoluprácu, ktorý by uľahčil 

komunikáciu pri písaní spoločných prác ako študentom, tak aj zamestnancom. V  mnohých 

prípadoch je spolupráca nevyhnutná v rámci predmetov pri tvorbe spoločných zadaní. 

Nevýhodou je tiež prenos týchto dokumentov, kedy sa množia v emailových schránkach emaily 

s prílohami. Na tieto školské účely by sa mali používať školské emailové schránky, ktoré však 

nemajú veľkú kapacitu (študent 100 MB, zamestnanec 500 MB).  

Študenti jednotlivých odborov (spolužiaci v ročníku) si medzi sebou často vymieňajú 

potrebné elektronické materiály k štúdiu. Tie si väčšinou preposielajú súkromným emailom, cez 

sociálne siete alebo ich umiestňujú na rôzne verejne dostupné on-line úložiská. Podľa nás by 

bolo vhodné uvažovať nad myšlienkou spoločného, centrálneho  školského úložiska, kde by 

mali prístup len študenti a vyučujúci podľa definovaných prístupových práv (napr. definovaná 

časť dát prístupná iba skupine študentov pracujúcich na spoločnom zadaní). Dáta by mali 

dostupné počas celého štúdia na univerzite a čo je dôležité, boli by na jednom bezpečnom 

mieste. 

Uvedené problémy sme stručne zhrnuli takto: 

 dostupnosť kancelárskych balíkov potrebných k práci a štúdiu,

 náročná a zdĺhavá spolupráca študentov pri zadaniach,

 neefektívna komunikácia,

 ťažkosť odkontrolovania podielu práce študenta na zadaní vyučujúcim,

 veľmi malá kapacita školského emailu,

 necentralizované študijné materiály,

 zaostalosť za modernou on-line komunikáciou.

Na základe zistených nedostatkov sme sa rozhodli ďalej analyzovať kolaboračné nástroje 

s ich doplnkovými službami, ktoré by (aspoň niektoré) vyššie uvedené problémy mohli vyriešiť 

veľmi efektívne. V rámci nasadenia jedného SaaS riešenia by sa mohli vyriešiť naraz viaceré 

problémy komunikácie, on-line kancelárskych balíkov a jednotného úložiska. 

IV. VÝSLEDKY ANKETY

Ako vzorku pre získanie preferencií o súčasnom ale aj novom riešení sme si vybrali odbor 

Hospodárska informatika. Vytvorili sme online anketu do ktorej  sa mali možnosť zapojiť 

študenti a vyučujúci, vrátane doktorandov. Anketou sme zozbierali údaje, ktoré nám pomohli 

v hľadaní alternatív a ich následnom hodnotení. 

Ankety sa zúčastnilo spolu 159 respondentov z toho bolo 23 vyučujúcich, medzi ktorými sú 

zahrnutí aj doktorandi a 136 študentov. 

V prvej časti, kde sme zisťovali postoj či spokojnosť so súčasným emailovým riešením sme 

zistili, že 30% opýtaných je s riešením spokojných. Zvyšných 70% opýtaných má nejaké 

výhrady k riešeniu, ktoré ich obmedzujú alebo ich z určitých dôvodov nevyužívajú. Najväčším 

nedostatkom, ktorý vyplýva z prieskumu, je nevyhovujúce prostredie. Po ňom nasledujú 

spomalené reakcie, nepostačujúca kapacita (podrobnejšie viď. Obr.  1).  

Najpoužívanejším rozhraním na emailovú komunikáciu je nasadený webmail. Pomerne dosť 

respondentov má presmerovanú poštu na súkromný email, najmenej sú využívaní poštoví 

klienti. 
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Obr.  1 Využívanie súčasného emailu 

Ďalšia časť prieskumu, zameraná na kolaboračné nástroje ukázala, že 89% respondentov sa 

v rámci univerzity stretlo s prácou vyžadujúcou kolaboráciu. Počet týchto prác sa neustále 

zvyšuje. Väčšinou si študenti pri tejto spolupráci vymieňajú emaily. Príjemné zistenie je, že 68 

respondentov niekedy na túto spoluprácu využilo už nejaký on-line kolaboračný nástroj. 

Najviac skúseností a dobrých referencií získal svetový poskytovateľ cloudových služieb, 

Google.  

Veľké percento respondentov je priklonených k nasadeniu kolaboračného nástroja. Najviac 

požadované funkcie sú export do iných formátov, kompatibilita s MS Office, rýchlosť systému, 

veľkosť úložného priestoru, chat, on-line kalendár s úlohami a pripomienkami. Grafické 

znázornenie týchto výsledkov ponúkame na Obr.  2. 

Obr.  2 Identifikované požiadavky na kolaboračný nástroj 

Celkové vyhodnotenie ankety je dostupné aj na  webovej stránke 

http://studentweb.fei.tuke.sk/banas.david/anketa.  

http://studentweb.fei.tuke.sk/banas.david/anketa
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V. ANALÝZA ALTERNATÍV 

V práci sme ďalej analyzovali kolaboračné nástroje, ktoré patria v našich podmienkach 

k najvyhľadávanejším. Vybrané produkty sú ponúkané ako pre súkromné osoby, tak aj pre 

firmy, ale čo nás najmä zaujíma, niektoré z nich ponúkajú služby pre vzdelávacie inštitúcie za 

veľmi výhodných podmienok. Ide o tieto riešenia: 

o Google Apps for Education,

o Office 365,

o VMware Zimbra Collaboration Suite,

o Zoho.

Pre  vyhodnotenie najvhodnejšej alternatívy sme sa rozhodli použiť hodnotovú analýzu. Pri 

výbere vhodného riešenia sme použili kritériá stanovené po konzultácii s príslušnými 

pracovníkmi  ÚVT, ako aj  na základe vlastnej skúsenosti a z názorov spolužiakov 

a vyučujúcich získaných pomocou ankety. Výsledný zoznam kritérií je uvedený v Tab. 1. 

Každému kritériu sme priradili váhu na základe párového porovnania s ostatnými kritériami, pri 

ktorých sme zohľadňovali v prvom rade požiadavky ÚVT, a následne dotazníkom zozbierané 

požiadavky. Ak obe kritériá boli rovnako dôležité, dostali číslo 1. Ak jedno kritérium bolo 

dôležitejšie, dostalo číslo 2 a to druhé, menej dôležité dostalo číslo 0. 

Tab. 1 Párové porovnanie kritérií 

Kritérium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Spolu Váha 

1 

kompatibilita s 

používanými 

systémami 

- 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 18 0,099 

2 email 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,006 

3 kontakty 0 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,017 

4 

komunikačné 

nástroje (instant 

messaging) 

1 2 1 - 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 16 0,088 

5 
kalendár / úlohy / 

pripomienky 
1 2 1 1 - 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9 0,050 

6 

kompatibilita 

súborov s balíkom 

MS Office 

1 2 2 1 2 - 1 1 1 1 2 2 1 0 17 0,094 

7 
export do iných 

formátov 
1 2 2 1 2 1 - 1 1 1 2 2 1 0 17 0,094 

8 
rýchlosť a svižnosť 

funkcií 
1 1 2 1 2 1 1 - 1 1 2 2 1 1 17 0,094 

9 úložný priestor 0 2 2 0 1 1 1 1 - 1 2 1 0 0 12 0,066 

10 
podpora slovenského 

jazyka 
0 2 2 0 1 1 1 1 1 - 2 2 0 0 13 0,072 

11 

automatická 

synchronizácia s PC / 

telefónom 

0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 6 0,033 

12 podpora pre telefóny 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 - 0 0 8 0,044 

13 

jednoduchosť 

prevedenia a 

príťažlivosť 

1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 - 1 20 0,110 

14 
náklady školy na 

riešenie 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 - 24 0,133 

V druhom kroku sme si stanovili škálu pre hodnotenie kritérií u jednotlivých alternatív. Pri 

každej alternatíve sme vychádzali z cenovej ponuky pre univerzity resp. firmy na najnižšej 

úrovni. Ak alternatíva nespĺňala vôbec kritérium alebo ho nespĺňala postačujúco, bola 

ohodnotená číslom od 0 po 3. Ak kritérium spĺňala priemerne alebo dané kritérium bude 

dostupné za nejaký príplatok, bola ohodnotená 4 - 7 a  najlepšie hodnotené alternatívy, ktoré sa 

budú nachádzať v základných balíkoch, dostali číslo 8 - 10. Podrobnejší popis rozsahu 

hodnotenia je uvedený v nasledujúcej Tab. 2. 

Tab. 2 Stanovenie škály pre hodnotenie miery splnenia kritéria 

Kritérium Zlé hodnotenie (0 - 3) Priemerné hodnotenie (4 - 7) Výborné hodnotenie (8 - 10) 

kompatibilita s 

používanými 

systémami 

iné riešenie, kt. sa 

neprispôsobí 

prispôsobenie na požiadanie, 

príplatok 

podporuje LDAP autentifikáciu 

a VPN, vlastná administrácia 

email nepodporuje emaily 
príplatok za službu, priestor 

alebo prepojenie s existujúcim 

emailom 

požadované protokoly a 

funkcie, vlastná doména, 

archivácia, priestor viac ako 
5GB 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 69 

kontakty 

bez pracovných skupín, 
príplatok za nové 

kontakty 

príplatok za pracovné skupiny, 

import, export, nové kontakty 

vytváranie pracovných skupín, 

import a export, nový kontakt 

komunikačné 

nástroje (instant 

messaging- IM) 

nepodporuje IM 
prepojenie s komerčnými 
riešeniami IM, prípadný 

príplatok 

vlastný chat, video, možnosť 
statusov, nastavenie 

viditeľnosti 

kalendár/úlohy/prip

omienky 

nepodporuje vôbec, 

alebo niektorú s funkcií 

jednoduchý osobný kalendár, 

príplatok 

možnosť viacerých kalendárov, 

zdieľanie kalendára, udalostí 

kompatibilita 

súborov s balíkom 

MS Office 

podporované len iné 
formáty, príplatok 

prezeranie a export formátov 
MS Office, príplatok za nástroj 

načítanie a online úprava 
formátov MS Office 

export do iných 

formátov 

nepodporuje alebo 
podporuje len jeden 

formát 

menej ako 6 formátov podporuje viac ako 6 formátov 

rýchlosť a svižnosť 

funkcií 

nepodporovaná online 

spolupráca 

spomalené reakcie systému, 
zmeny viditeľné po dlhšom 

čase 

bezproblémový a plynulý chod, 

realtime zmeny v dokumentoch 

úložný priestor 
menej ako 1 GB, 

príplatok 

2 a viac GB, príplatok za 

priestor 

5 a viac GB, zdieľanie súborov, 

dokumentov 

podpora 

slovenského jazyka 
len cudzie jazyky slovenské prostredie 

kontrola slovenského 

pravopisu, slovenské prostredie 

automatická 

synchronizácia s 

PC/telefónom 

nepodporuje alebo len 

jednu z alternatív 

za príplatok, bez off-line 

podpory 
v cene, off-line podpora 

podpora pre 

telefóny 

nepodporuje telefóny 

alebo len vybrané OS, 
príplatok 

aplikácie za príplatok 

aplikácia pre emaily, 

dokumenty, úprava 
dokumentov, pre rôzne OS 

jednoduchosť 

prevedenia a 

príťažlivosť 

neznáme prostredie 
menej známe preefektované 

prostredie 

nasadené aj na univerzitách, 

dobré referencie, prehľadnosť 

náklady školy na 

riešenie 

len komerčné ceny ako 

pre firmy 

požadované funkcie za 

akademickú cenu 

požadované funkcie pre školy 

zadarmo 

V ďalšom, poslednom kroku sme jednotlivým kritériám podľa škály uvedenej v Tab. 2 

priradili číselné hodnoty. Výsledok je uvedený v Tab. 3.  

Tab. 3 Stanovenie hodnôt kritériám pre alternatívy 

Kritéria 
Vá

ha 

Google Apps 

for Education 
Office 365 

VMware 

Zimbra 

Collaboration 

Suite 

Zoho 

plne

nie 

hodn

ota 

plne

nie 

hodn

ota 

plne

nie 

hodn

ota 

plne

nie 

hodn

ota 

kompatibilita s používanými 

systémami 

0,0

99 
10 0,994 9 0,895 10 0,994 8 0,796 

email 
0,0

06 
10 0,055 9 0,050 6 0,033 7 0,039 

kontakty 
0,0
17 

9 0,149 9 0,149 9 0,149 10 0,166 

komunikačné nástroje (instant 

messaging) 

0,0

88 
10 0,884 8 0,707 9 0,796 10 0,884 

kalendár/úlohy/pripomienky 
0,0
50 

10 0,497 9 0,448 7 0,348 10 0,497 

kompatibilita súborov s balíkom 

MS Office 

0,0

94 
6 0,564 10 0,939 9 0,845 9 0,845 

export do iných formátov 
0,0

94 
9 0,845 3 0,282 3 0,282 10 0,939 

rýchlosť a svižnosť funkcií 
0,0
94 

9 0,845 5 0,470 9 0,845 10 0,939 

úložný priestor 
0,0

66 
10 0,663 10 0,663 5 0,331 7 0,464 

podpora slovenského jazyka 
0,0
72 

8 0,575 10 0,718 8 0,575 3 0,215 

automatická synchronizácia s 

PC/telefónom 

0,0

33 
9 0,298 3 0,099 10 0,331 9 0,298 

podpora pre telefóny 
0,0

44 
8 0,354 5 0,221 7 0,309 9 0,398 

jednoduchosť prevedenia a 

príťažlivosť 

0,1

10 
10 1,105 8 0,884 9 0,994 7 0,773 

náklady školy na riešenie 
0,1

33 
10 1,326 8 1,061 3 0,398 5 0,663 

Výsledné hodnotenie 9,155 7,586 7,232 7,917 
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Každé číslo pre kritérium sme sa snažili priradiť spravodlivo podľa skutočného otestovania, 

prípadne podľa vyhľadaných potrebných informácií. Potom sme každú hodnotu vynásobili 

váhou pre dané kritérium z Tab. 1. Jednotlivé hodnoty pre alternatívy sme následne sčítali 

a dostali výsledné hodnotenie pre alternatívy. Najlepšie hodnotenie získala alternatíva Google 

Apps for Education. Výsledok sa vzdialil ostatným alternatívam, čo naznačuje silu spoločnosti, 

ale i samotných aplikácií, ktoré sa neustále vyvíjajú a prispôsobujú požiadavkám zákazníkov. 

VI. MOŽNÉ PRÍNOSY VYBRANÉHO RIEŠENIA

Zvolené riešenie by do akademického prostredia prinieslo efektívnejšie možnosti 

komunikácie. Prechodom na riešenie Google Apps for Education, ktoré vychádza z hodnotovej 

analýzy ako najvhodnejšie, by vznikol priestor pre písomnú, hlasovú či video komunikáciu 

študentov a vyučujúcich. Týmto spôsobom by mohli prebiehať v budúcnosti konzultácie 

jednotlivých skupín v rámci zadania a študenti by nemuseli dochádzať niekedy aj desiatky 

kilometrov pre pár minút na pôdu univerzity.  

Prechod na toto riešenie by tiež zabezpečilo bezplatné 250-násobné navýšenie emailového 

priestoru pre študentov a 50-násobné pre vyučujúcich. Tiež môžeme hovoriť o efektívnejšom 

filtrovaní reklamy a spamu, s ktorým súčasné riešenie ťažko bojuje. 

Ďalším prínosom riešenia by bol efektívny online kancelársky balík, ktorý by uľahčil 

spoluprácu študentov na zadaniach pri predmetoch. Riešenia služby Disk v rámci Google Apps 

ponúkajú on-line vytváranie textových dokumentov, tabuliek, prezentácií, kresieb a dotazníkov. 

Zároveň si vyučujúci môže ich prácu priebežne pozerať, usmerňovať komentármi, a tým 

prinútiť menej aktívnych študentov k priebežnej práci počas semestra.  

V neposlednom rade by univerzita získala aplikácie, ktoré používajú rôzne univerzity vo 

svete ako napr. Michiganská univerzita v Severnej Amerike, Londínska Westminsterská 

univerzita, Khon Kaenská univerzita v Thajsku a mnohé ďalšie. Svoje uplatnenie našli aj na 

Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde ich zatiaľ ponúkli len zamestnancom. 

Preferencie, ktoré firma Google získava sú dôkazom neustáleho rozvoja aplikácií, ktoré sa 

prispôsobujú požiadavkám ich užívateľov  [4], [5].  

VII. ZÁVER

Ako najvhodnejšie SaaS riešenie pre TUKE na základe hodnotovej analýzy bolo určené 

Google Apps for Education, ktoré ponúka svoje produkty špeciálne pre univerzitné prostredie. 

Toto riešenie môže univerzite v mnohom pomôcť. Netvrdíme, že tento návrh je úplne ideálny 

a žiadny lepší neexistuje. Naopak, v skúmaní prínosu SaaS pre univerzitu možno pokračovať 

a dokonca aj iným smerom. A to nie len nasadením riešenia pre potreby univerzity, ale hľadať 

spôsob, ako ponúkať SaaS aj komerčne externým zákazníkom. Rozhodnutie, či univerzita začne 

využívať nové cloudové možnosti, ostáva otvorené. Dúfame však, že táto práca pomôže otvoriť 

ďalšiu diskusiu o možnostiach nasadenia SaaS riešení na TUKE. 
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Abstrakt — Cieľom našej práce je podať stručný prehľad problematiky auditu webových stránok 

z hľadiska použiteľnosti, prístupnosti a optimalizácie pre vyhľadávače, následne vykonať audit 

konkrétnej webovej stránky a získané výsledky vyhodnotiť. V článku popisujeme samotný proces 

vykonávania auditu webovej stránky ako aj podrobné vyhodnotenie vplyvu auditu webovej stránky 

na firmu a na pozíciu zvolenej webovej stránky  na internete.  

Kľúčové slová — audit webovej stránky, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), prístupnosť 

webovej stránky, použiteľnosť webovej stránky  

I. ÚVOD 

Internet sa stal v poslednej dobe jedným z najvýznamnejších a najrozšírenejších masmédií na 

svete. A práve táto jeho vlastnosť sa stala lákadlom pre moderné firmy, podnikateľov, ale aj 

obyčajných ľudí, ktorí sa snažia zviditeľniť seba, alebo svoje výrobky, či služby, ktoré 

ponúkajú prostredníctvom internetovej propagácie vo forme webových stránok. 

Tento obrovský nárast internetovej propagácie vyvolal behom niekoľkých rokov zároveň 

obrovský nárast konkurencie. Konkurencie stále pribúda a firmy sa snažia na internete čo 

najviac zviditeľniť, aby tak vytlačili z trhu ostatné konkurenčné firmy. Toto úsilie zviditeľniť sa 

stojí firmy často krát nemalé prostriedky, preto sa hľadal spôsob, ako sa dostať na výslnie 

internetovej propagácia a zároveň nemíňať toľké peniaze na dočasnú reklamu. Odpoveďou sa 

stala optimalizácia webových stránok a ich komplexný audit, ktorý má dopomôcť k výraznému 

zlepšeniu pozície stránky na internete a v internetových vyhľadávačoch. 

Audit na základe komplexného analyzovania stavu a pozície webovej stránky na internete 

a následné odstránenie technických, funkčných a iných nedostatkov, zvýši hodnotenie stránky 

internetovými vyhľadávačmi a tým upevní ich postavenie na popredných miestach pri 

vyhľadávaní [1][2].  

Našim cieľom je podať stručný prehľad všetkých komponentov auditu ako jedného 

komplexného celku a následne vykonať audit vybranej webovej stránky, ktorý odstráni 

technické, funkčné a iné zistené nedostatky a po ktorom si stránka zlepší umiestnenie vo 

vyhľadávačoch. 

II. AUDIT WEBOVÝCH STRÁNOK

Problematiku auditu  sme rozdelili do troch hlavných častí, ktorými sú SEO (Search Engine 

Optimization), čiže optimalizácia pre vyhľadávače, použiteľnosť a konvencia webovej stránky 

a nakoniec problematika prístupnosti webovej stránky. Tieto časti síce riešia rozdielne 

problémy, ale tvoria jeden komplexný celok, ktorý je nevyhnutný pre konečný úspech auditu 

[3][4].  

A. SEO optimalizácia 

SEO optimalizácia ako taká obsahuje súbor metód, ktoré majú za úlohu optimalizovať všetky 

prvky týkajúce sa webovej stránky a tým zlepšovať jej pozície v internetových vyhľadávačoch 

na relevantné dopyty. Táto optimalizácia je zameraná na prvky, ktoré sa priamo týkajú obsahu 

webovej stránky a sú jej súčasťou [5].  

Medzi najznámejšie prvky SEO optimalizácie patrí  optimalizácia zdrojového kódu a to 

konkrétne (X)HTML a CSS, definovanie nadpisov na stránke a jej popisu, prispôsobenie 
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obsahu stránky na konkrétne kľúčové slová, správne definovanie meta-značiek ako aj interných 

a externých odkazov a taktiež budovanie spätných odkazov nazývané tiež „linkbuilding“ 

[5][6][7].  

B. Použiteľnosť a konvencia webovej stránky 

Optimalizácia použiteľnosti webovej stránky sa zaoberá tým, ako efektívne dokáže 

používateľ pracovať so stránkou a jej obsahom a ako rýchlo sa na nej dokáže zorientovať 

a nájsť požadované informácie. Konvencia webovej stránky opisuje prvky stránky, na ktoré si 

za roky vytvárania a používania webových stránok používatelia zvykli. Používateľ sa podľa 

nich na stránke orientuje a nachádza základné informácie bez toho, aby musel pri prezeraní 

stránky rozmýšľať, kde sa čo nachádza a ako sa dostane tam, kam chce [8].  

Použiteľnosť a konvencia webovej stránky zahŕňa problematiku vhodného dizajnu, názvu 

a loga stránky, taktiež správnu gramatiku a štylizáciu textu, správne popisy netextových prvkov 

stránky a navigáciu na stránke [9][10].  

Na testovanie použiteľnosti existuje taktiež veľké množstvo metód a aplikácií. Medzi 

najznámejšie patrí A/B test, tepelné mapy (Heat Maps) a techniky, do ktorých sa zapája 

konkrétny vybraný používateľ a ten je interaktívne, alebo neskôr hodnotený poverenou osobou, 

napr. nahrávanie správania sa používateľa na stránke, interaktívne monitorovanie vybraných 

používateľov a používateľský dotazník. 

C. Prístupnosť webovej stránky 

Prístupnosť webovej stránky je zameraná na prispôsobovanie stránky potrebám toho, kto 

danú stránku prezerá, či už ide o používateľa, alebo vyhľadávacieho robota. Hlavnou úlohou 

prístupnosti webovej stránky je však zabezpečiť to, aby webová stránka bola prístupná a 

použiteľná pre každého používateľa a aj jeho zariadenie, ktorým si danú stránku prehliada. 

Prístupnosť webovej stránky zahŕňa problematiku výberu vhodnej domény, správne 

zobrazovanie stránky v internetových prehliadačoch, optimalizáciu netextových prvkov stránky 

ako obrázkov, video záznamov a hudobných záznamov, za účelom rýchlejšieho zobrazenia 

stránky v prehliadači a taktiež problematiku optimalizácie stránky pre minoritné zobrazovacie 

zariadenia a znevýhodnené skupiny používateľov  [11][12][13].  

III. ANALÝZA FIRMY TATRAMOTO S.R.O.

Firma TatraMoto s.r.o. vznikla v roku 2004 so sídlom vo Svite. Zaoberá sa predávaním 

nových a ojazdených motocyklov a štvorkoliek a taktiež predajom motocyklového príslušenstva 

a odevov. Firma najprv fungovala ako distribútor tovaru od dovozcov zo Slovenska, no nakoľko 

sa chceli odlíšiť od konkurencie, začali s distribúciou tovaru aj od svetovo známych špičkových 

výrobcov motoriek, ich príslušenstva a odevov akými sú Kawasaki, M Tech a Drenaline. Od 

roku 2008 rozšírila firma svoje služby aj o servis všetkých značiek motocyklov. 

TatraMoto má už od svojho vzniku vytvorenú internetovú stránku www.tatramoto.sk, ktorá 

okrem základných údajov o firme obsahuje aj dva internetové obchody, ktoré slúžia ako 

internetový katalóg produktov ponúkaných verejnosti. 

Nakoľko je na území Slovenska veľké množstvo motocyklových predajní, bazárov a iných 

obchodov predávajúcich motocyklové príslušenstvo a odevy, ktoré vytvárajú konkurenčnú 

hrozbu pre firmu TatraMoto, je preto pre firmu dôležité odlíšiť sa od konkurencie, aby sa tak 

dokázala dostať do povedomia čo najväčšej skupiny potenciálnych zákazníkov. A práve jedným 

zo spôsobov efektívnej propagácie je zviditeľnenie sa pomocou internetovej stránky, ktorú je 

však potrebné optimalizovať nielen pre potreby používateľa, ale aj pre samotné internetové 

vyhľadávače. Požiadavky, ktoré mala firma TatraMoto na audit boli preto nasledovné: 

• Odstránenie technických chýb stránky

• Prispôsobenie obsahu stránky kľúčovým slovám, ktoré si firma definovala

• Optimalizácia grafickej časti stránky pre rýchlejšie zobrazovanie stránky

• Optimalizácia webovej stránky pre najpoužívanejšie typy prehliadačov

• Zvýšenie počtu spätných odkazov

• Dostať sa na popredné miesta vo vyhľadávači Google po definovaní konkrétnych

kľúčových výrazov

• Analyzovať správanie sa používateľa na stránke a následne navrhnúť spôsoby jej

efektívnejšieho usporiadania



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 73 

IV. APLIKOVANIE AUDITU WEBOVEJ STRÁNKY

V tejto časti popisujeme jednotlivé kroky samotného auditu, ktorý sme aplikovali na vybranú 

webovú stránku firmy TatraMoto. Najprv sme sa zamerali na analýzu súčasného stavu stránky, 

aby sme zistili, aké chyby a nedostatky obsahuje. Pri analýze súčasného stavu webovej stránky 

sme zistili všetky chyby a nedostatky, ktoré webová stránka obsahovala a ktoré boli v rozpore 

s cieľovými požiadavkami firmy. Potom sme tieto chyby vyhodnotil a na základe metód 

používaných pri audite webovej stránky sme sa  pokúsil tieto chyby a nedostatky odstrániť, 

poprípade navrhnúť spôsob, akým by sa dali odstrániť. Najdôležitejšie z odhalených chýb 

a spôsob ich nápravy uvádzame nižšie v tejto kapitole.  

A. Optimalizácia zdrojového kódu a meta-značiek 

Na analýzu a optimalizovanie zdrojového kódu sme využili on-line nástroj od konzorcia W3C 

(http://validator.w3.org), kde sa zadá URL adresa stránky a nástroj zobrazí všetky chybné 

miesta v HTML dokumente. Pri analýze stránky sme zistili 31 chýb, ktoré bolo potrebné 

odstrániť. Pre nedostatočný prístup k súborom stránky sme síce odstránili väčšinu z nich, no 

ostalo ešte 13 chýb, ktoré sme odporučili firme odstrániť. 

Na analýzu meta-značiek sme využili komplexný český on-line nástroj (http://seo-servis.cz). 

Tento nástroj hodnotí meta-značky ako Description, Keywords, Robors, Author a taktiež 

definovanie názvu hlavnej stránky, existenciu dokumentu robots.txt a existenciu mapy stránky. 

Analýza zistila dva vážne nedostatky a to zle definované meta-značky Description a Keywords, 

kde bol namiesto zmysluplného textu len výraz „Bla Bla Bla“. Preto bolo veľmi dôležite 

predefinovať tieto značky vhodným popisom stránky a správnymi kľúčovými výrazmi, ktoré si 

firma definovala za cieľové pre vyhľadateľnosť ich stránky. 

B. Analýza interných, externých a spätných odkazov 

Na analýzu správneho definovania odkazov na stránke sme využili on-line nástroj od 

konzorcia W3C (http://validator.w3.org/checklink). Pomocou neho sme zistili dva nefunkčné 

odkazy, u ktorých bolo potrebné predefinovať cieľovú adresu na aktuálnu. 

 Jednou z požiadaviek firmy bolo zvýšenie počtu spätných odkazov a to sme zabezpečili 

práve tým, že sme stránku zaregistrovali do najznámejších a najpoužívanejších českých 

a slovenských internetových katalógov ako www.centrum.sk, www.atlas.sk, www.szm.sk 

a ďalšie. 

C. Testovanie použiteľnosti stránky pomocou tepelných máp 

Pre analýzu použiteľnosti stránky pomocou tepelných máp sme využili on-line nástroj 

(http://www.clickdensity.com). Stránka bola monitorovaná pomocou tohto nástroja necelý 

mesiac a za ten čas služba zaznamenala aktivitu 940 používateľov. Tepelná mapa odhalila 

najvážnejší problém použiteľnosti stránky pri odkazoch noviniek a ponúkaných produktov na 

hlavnej stránke, ktoré boli veľmi málo používané, resp. skoro vôbec nepoužívané. Je preto 

potrebné, aby sa firma zamyslela, či je umiestnenie týchto odkazov vhodné na tom mieste, kde 

sú teraz, alebo či je forma, akou sú tieto informácie propagované používateľovi dostatočne 

jasné a prehľadné, čo môže byť ďalším dôvodom ich neefektívnosti. Odporučili sme túto 

statickú časť úplne vynechať, alebo ju nahradiť dynamicky sa meniacim miestom, kde by sa 

zobrazovali napríklad akcie, ktoré používateľa zaujmú určite viac. 

D. Testovanie použiteľnosti stránky pomocou používateľského dotazníka 

Ďalšia metóda, ktorú sme použili na testovanie použiteľnosti stránky je dotazník 

použiteľnosti. Dotazník mal za úlohu zistiť pomocou niekoľkých vhodne zvolených cielených 

otázok, či je stránka predovšetkým z grafickej a funkčnej stránky pre používateľa prijateľná, či 

sa vie na nej používateľ orientovať a či mu stránka poskytuje všetky potrebné informácie, ktoré 

od nej požadoval.  

Dotazník bol vytvorený službou Google dokumenty a bol dostupný na internetovej adrese 

vygenerovanej touto službou. Dotazník bol dostupný verejnosti necelý mesiac a za ten čas ho 

vyplnilo 53 respondentov. Jednotlivé časti dotazníka boli zamerané na aspekty auditu, ktoré nie 

je možné kontrolovať bez asistencie používateľa.  

Medzi najzávažnejšie problémy, ktoré tento dotazník zistil, patrila mätúca alebo nedostatočná 

navigácia, chybná a nejednotná grafika stránky a internetových obchodov, malé písmo 

a u niektorých produktov nedostatočný popis. 

Na základe tohto vyhodnotenia dotazníka sme odporúčali firme opraviť vytknuté chyby, 

predovšetkým v grafike stránky a vytvoriť grafické zosúladenie hlavnej stránky a jednotlivých 

internetových obchodov. 
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E. Analýza grafickej časti stránky 

Nakoľko grafický dizajn každej stránky je pomerne subjektívna záležitosť, pri analýze sme sa 

zamerali predovšetkým na chyby v jej zobrazení a iné nedostatky, ktoré sú viditeľné aj bežnému 

používateľovi. Po prehliadnutí celej stránky sme našli 3 závažnejšie chyby grafiky na hlavnej 

stránke označené číslami 1,2,3 na Obr. 1, ktoré bolo potrebné odstrániť. 

• Chyba 1: V hlavnom menu sú nedokonale nahradené obrázky, ktoré slúžia ako

zobrazenie aktívneho odkazu, na ktorom sa nachádza kurzor myši.

• Chyba 2: Pozadie za hlavným menu v pravej hornej časti stránky nesedí s pozadím

bočnej časti stránky.

• Chyba 3: Na tomto mieste sa prekrývajú súčasne grafiky viacerých rôznych blokov

a pritom vytvárajú rušivý dojem.

Obr. 1 Miesta na hlavnej stránke s chybnou grafikou 

F. Optimalizovanie stránky pre internetové prehliadače 

Ďalšou veľmi častou požiadavkou pri audite webovej stránky je optimalizovanie stránky pre 

najpoužívanejšie internetové prehliadače. Nakoľko tieto prehliadače nepodporujú všetky 

webové technológie rovnako, často krát sa stáva, že stránka, predovšetkým po grafickej stránke 

nevyzerá vo všetkých prehliadačoch rovnako. Pri testovaní sme využili internetové prehliadače 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera a Safari.  

Stránku sme postupne testovali v jednotlivých prehliadačoch a hľadali sme možné chyby 

a nedostatky pri zobrazovaní. Výsledkom tohto testovania bolo to, že všetky prehliadače, až na 

Inetrnet Explorer, zobrazili celú stránku bezchybne. Internet Explorer na úvodnej stránke 

TatraMoto nezobrazil niekoľko netextových prvkov, čo bolo potrebné opraviť.  

G. Analýza rýchlosti zobrazovania stránky 

Analýza rýchlosti zobrazovania stránky sa skladá z niekoľkých faktorov. Jedným je rýchlosť 

internetového pripojenia a kvalita webhostingu stránky. Tieto faktory priamo ovplyvniť 

pomocou auditu nemôžeme, preto sme sa zamerali na tú najdôležitejšiu časť a tou je 

optimalizovanie médií a iných súborov na stránke, ktoré majú veľký podiel na tom, ako rýchlo 

sa stránka v internetovom prehliadači zobrazí. 

Na analýzu rýchlosti zobrazovania stránky sme využili on-line nástroj Pingdom 

(http://tools.pingdom.com). Z výsledkov zobrazených na Obr. 2 sme zistili, že všetky súbory, 

ktoré sa musia so stránkou načítať, majú spolu veľkosť viac ako 2 MB, čo je na dnešné 

štandardy pri takejto jednoduchej stránke veľmi veľa. Nameraná rýchlosť zobrazenia stránky sa 

pohybovala v priemere okolo dvoch sekúnd, čo tiež nie je veľmi dobrá rýchlosť. 

Obr. 2 Testovanie rýchlosti zobrazenia stránky pred auditom 

Pri analýze sme ďalej zistili, že viac ako 90% veľkosti načítania stránky zaberajú obrázky. 

Nakoľko súbory HTML, kaskádových štýlov a JavaScriptov, ktoré  tvorili zvyšných 10% 

veľkosti, sa veľmi zmenšiť nedajú, zamerali sme sa na optimalizáciu obrázkov.  



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 75 

Optimalizáciu obrázkov sme vykonali prostredníctvom grafického programu Photoshop 

a výsledkom tejto optimalizácie zobrazenej na Obr. 3 bolo to, že veľkosť načítavanej stránky sa 

zmenšila na približne 0,5 MB a doba načítania stránky sa skrátila na necelých 0,5 sekundy. 

Obr. 3 Testovanie rýchlosti zobrazenia stránky po audite 

V. NAJVÝZNAMNEJŠIE PRÍNOSY AUDITU PRE STRÁNKU 

Ako vyplýva z požiadaviek firmy, stránka by sa mal zlepšiť nielen po technickej stránke 

a zobrazovať sa rýchlejšie a správne v internetových prehliadačoch, ale predovšetkým tým, že 

by sa mala po audite dostať na popredné miesta v internetových vyhľadávačoch po zadaní 

definovaných kľúčových výrazov a s tým je samozrejme spojené aj zvýšenie návštevnosti 

stránky. 

A. Vyhodnotenie optimalizácie zdrojového kódu 

Na celkové vyhodnotenie zdrojového kódu vrátane optimalizácie (X)HTML a meta-značiek 

sme využili spomínaný on-line nástroj SeoServis (http://seo-servis.cz). Pred aplikovaním auditu 

bola stránka hodnotená na 73%. Po vykonaní auditu stránky a následných úprav sa toto 

percento zvýšilo na 91%, čo je výrazné zlepšenie. Toto zlepšenie by bolo ešte výraznejšie ak by 

sa opravili chyby v zdrojovom kóde, ku ktorým sme však bohužiaľ nemali prístup. 

B. Vyhodnotenie pozície stránky vo vyhľadávači Google 

Optimalizácia stránky na kľúčové slová je jeden z najdôležitejších bodov auditu webovej 

stránky. Kľúčové slová zobrazené v Tab. 1 si definovala firma TatraMoto. Jedná sa o výrazy, na 

ktoré by sa chcela firma umiestniť čo najvyššie vo výsledkoch vyhľadávania v porovnaní 

s konkurenciou. 

Na základe týchto výrazov sme vykonali audit kľúčových slov prispôsobením rôznych častí či 

už samotného obsahu stránky, alebo jej zdrojového kódu. Toto prispôsobenie stránky kľúčovým 

slovám viedlo k výraznému zlepšeniu umiestnenia stránky v internetovom vyhľadávači na 

základe definovania jednotlivých kľúčových slov, alebo výrazov, ktoré tieto slová obsahujú. 

Výsledné pozície pred a po audite webovej stránky sú zobrazené v Tab. 1.  

Kľúčové slovo alebo výraz Pred auditom Po audite 

motobazár svit 1. a 3. 1., 2., 6., 8., 9., 10. 

predaj motoriek svit 2. a 3. 2. a 3

motodiely Drenaline 6., 8., 9. a 10. 1., 3. , 7. 

moto oblečenie M Tech 4. 4. 

moto oblečenie m tech poprad 4. 2., 3. 

moto oblečenie m tech svit 2., 4. 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

servis motocyklov svit nenachádzal sa 2., 3. 

Tab. 1 Pozícia odkazu na stránku vo vyhľadávači Google pred a po audite 

C. Vyhodnotenie návštevnosti stránky 

Webová stránka bola počas celej doby auditu monitorovaná službou Google Analytics, aby 

bolo možné porovnať návštevnosť stránky po audite s predchádzajúcou verziou stránky na 

internete, hlavne čo sa týka počtu návštevníkov a akým spôsobom sa dostali na stránku. 

Stránka www.tatramoto.sk mala do auditu priemernú dennú návštevnosť približne 60 osôb. Po 

ukončení auditu bola stránka monitorovaná ešte niečo viac ako dva mesiace a za ten čas sa 

priemerná denná návštevnosť zvýšila na viac ako 88 osôb. Na nasledujúcom obrázku Obr. 4 je 

znázornený graf návštevnosti stránky za posledný rok. Na grafe je označených šesť bodov, 

ktorých význam je bližšie popísaný v Tab. 2. Z výsledkov je vidieť výrazný nárast návštevnosti 

okamžite po ukončení všetkých krokov auditu. 
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Obr. 4 Graf týždenných návštev od 9.4.2011 do 9.4.2013 

Bod Dátum Udalosť 

A 10.1.2013 
Začiatok monitorovania stránky tepelnou mapou a zverejnenie 

používateľského dotazníka  

B 18.1.2013 Optimalizovanie zdrojového kódu a obrázkov 

C 28.1.2013 
Ukončenie monitorovania stránky tepelnou mapou 

a vyhodnotenie používateľského dotazníka 

D 6.2.2013 Optimalizácia meta-značiek a kľúčových slov 

E 10.2.2013 Registrácia do internetových katalógov a ukončenie auditu 

F 31.3.2013 - 6.4.2013 Doteraz najvyššia týždenná návštevnosť (1103 osôb) 

Tab. 2 Popis bodov grafu znázorneného na obrázku Obr. 6 

VI. ZÁVER

V tomto článku sme uviedli stručný prehľad problematiky auditu webovej stránky, ktorý sme 

rozdelili  do troch hlavných častí. Tieto časti síce riešia rozdielne problémy, ale tvoria jeden 

komplexný celok, ktorý je nevyhnutný pre konečný úspech auditu.  

Aj napriek tomu, že pri aplikovaní samotného auditu sme nemali dostatočný prístup ku 

všetkým dátam stránky, môžeme vyhlásiť, že audit webovej stránky mal pre firmu a aj pre 

pozíciu stránky na internete pozitívny vplyv, ktorý dokazujú aj údaje pri vyhodnocovaní auditu.  
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Abstrakt – Ciel’om tohto prı́spevku je predstavit’ nový typ procesorov od Analog Devices
ADuCRF101. Rozoberá ich možné využitie v bezdrôtovej komunikácii a ponúka prehl’ad
základných vlastnostı́ týchto procesorov. Opisuje výbavu procesora po hardvérovej aj soft-
vérovej stránke. Prezentuje projekt realizovaný pre lepšie oboznámenie sa s vlastnost’ami
procesorov ADuCRF101, a podáva informácie zı́skané experimentami s procesormi.

Kl’účové slová – ADuCRF101, ARM Cortex-M3, procesor

I. ÚVOD

Bezdrôtová komunikácia je dnes vel’mi rozšı́rená a žiadaná. Možnost’ zbavit’ sa zbytočných
drôtov je lákavá. Preto sa v tejto oblasti robia rýchle pokroky a možnosti aplikácie bezdrôtovej
komunikácie sa stále zväčšujú. Jednou z oblastı́, kam sa orientuje vývoj je zvyšovanie miery
integrácie komponentov zabezpečujúcich rádiovú komunikáciu. To umožňuje využitie bezdrôtovej
komunikácie vo vložených aplikáciách. Jedným z riešenı́, ktoré priam vyzýva na takéto aplikácie
je nový typ procesorov od Analog Devices ADuCRF101 [1].

II. PROCESOR ADUCRF101

Procesor ADuCRF101 je pomerne novým procesorom v portfóliu Analog Devices. Tento
procesor je unikátnym spojenı́m jadra ARM-Cortex M3 a rádiového komunikačného modulu.
Rádiový modul je integrovaný v procesore, čo zjednodušuje návrh hardvéru, ako aj zmenšuje
nároky na priestor. Rádiový modul sa vyrába aj v diskrétnom prevedenı́ pod označenı́m ADF7023
[2]. Procesor ADuCRF101 je schopný pracovat’ vo frekvenčných pásmach 431-646 MHz a 862-
928 MHz. Vysielacı́ výkon dosahuje až +10 dBm a citlivost’ prijı́mača je až do -116 dBm.
Maximálna prenosová rýchlost’ tohto čipu je 300 kb/s. Čip podporuje modulácie FSK, GFSK,
MSK, GMSK a OOK. Prehl’ad základných parametrov RF modulu procesora ADuCRF101 je
uvedený v Tab. 1

Tabul’ka 1
Parametre RF modulu ADuCRF101

Frekvenčný rozsah Modulácie
862 MHz - 928 MHz (G)FSK, (G)MSK, OOK
431 MHz - 464 MHz
Citlivost’ prijı́mača pri FSK/GFSK modulácii pre BER=10−3

-116 dBm 1 kb/s
-107,5 dBm 38,4 kb/s
-100,5 dBm 300 kb/s
Výkon vysielača
min. -17 dBm regulovatel’ný v 63 krokoch
max. +10 dBm

Na Obr. 1 je znázornená bloková schéma procesora ADuCRF101. Ako na schéme vidno,
procesor je tvorený tromi základnými blokmi.

Prvým a najzákladnejšı́m blokom je blok zodpovedný za beh programu, ktorý je tvorený
výpočtovým jadrom Cortex M3, pamät’ami FLASH a SRAM, interným oscilátorom a ovládačom
prerušenı́. Procesory ADuCRF101 sa vyrábajú v dvoch prevedeniach v závislosti od vel’kosti
interných pamätı́, a to v prevedenı́ so 128 kB programovej FLASH pamäte a 16 kB SRAM alebo
so 64 kB pamäte FLASH a 8 kB SRAM.
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Obr. 1 Bloková schéma procesora ADuCRF101

Druhým blokom procesora je blok komunikačných perifériı́. Tu je do pozornosti kladený
hlavne blok bezdrôtovej komunikácie, ktorý robı́ tento procesor výnimočným. Ďalej tu patria
bloky komunikačných rozhranı́ UART, SPI, I2C. Procesor disponuje dvojicou komunikačných
rozhranı́ SPI, z ktorých jedno je interné, vyhradené pre komunikáciu s bezdrôtovým modulom.
Tento procesor, podobne ako vel’a procesorov od Analog Devices podporuje možnost’ nahrávania
programu cez rozhranie UART. Táto možnost’ je vel’kou výhodou hlavne v prı́pade, že je potrebné
reprogramovat’procesor v hotovej aplikácii, kde je zložité pripájat’ladiace nástroje alebo paralelný
programátor. Okrem sériových komunikačných rozhranı́ procesor taktiež disponuje 8 kanálovým
PWM modulátorom a 28 digitálnymi vstupmi/výstupmi pre všeobecné použitie.

Tretı́m blokom je blok analógových vstupov alebo tiež blok zberu dát. Práve prı́tomnost’ tohto
bloku predurčuje ADuCRF101 pre využitie v aplikáciách inteligentných bezdrôtových senzorov.
Procesor obsahuje 6 kanálový konfigurovatel’ný 14/12 bitový A/D prevodnı́k. Prevodnı́k má
možnost’ nastavenia jednoduchých alebo diferenčných vstupov. Dosahuje rýchlost’ vzorkovania
až do 842 tisı́c vzoriek za sekundu a pomer signál/šum je pri rozlı́šenı́ 12 bitov 68 dB a pri 14
bitoch je to až 80 dB.

Trojicu hlavných blokov tohto procesora dopĺňa štvorica čı́tačov, ktorá je tvorená dvomi vše-
obecnými čı́tačmi, obvodom watchdog a samostatne časovaným čı́tačom pre prebudenie procesora
z nı́zkoprı́konového režimu.

III. EXPERIMENTÁLNY HARDVÉR A SOFTVÉR

Pre bližšie oboznámenie sa s procesormi ADuCRF101 a zistenie ich vlastnostı́ sme zvolili
projekt prenosu dát medzi dvomi PC. Bloková schéma tohto návrhu je na Obr. 2.

A. Hardvér

Bloky vysielača a prijı́mača sú tvorené Vývojovými doskami s procesormi ADuCRF101. Na
Obr. 3 je znázornený experimentálny hardvér. Na realizáciu experimentov sme mali k dispozı́cii
dve vývojové dosky s procesormi ADuCRF101. Prepojovacia doska na Obr. 3 slúži na pripojenie
galvanicky oddeleného prevodnı́ka USB-UART [3].

B. Softvér

Bezdrôtový komunikačný modul procesora ADuCRF101 umožňuje softvérovú konfiguráciu
vel’kého množstva parametrov spojenia. Softvérové knižnice poskytované výrobcom sú v štádiu
intenzı́vneho vývoja. Počas našej práce s procesormi výrobca vydal 2 nové verzie knižnı́c. Táto
skutočnost’ nás donútila rozšı́rit’ knižnice výrobcu a tak vytvorit’ vlastné programové zázemie pre
jednoduchšiu prácu s procesormi ADuCRF101 [4].

Základné parametre spojenia, ktoré je možné konfigurovat’ pomocou upravených knižnı́c sú:
• nosná frekvencia,
• frekvenčný zdvih,
• prenosová rýchlost’,
• typ modulácie (momentálne iba FSK alebo GFSK),
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Obr. 2 Bloková schéma komunikácie medzi dvomi PC

Obr. 3 Experimentálny hardvér

• CRC kontrola prijatých paketov,
• šı́rka pásma vstupného filtra,
• dĺžka preambuly,
• synchronizačné slovo.

IV. REALIZÁCIA EXPERIMENTOV

Experimentami s procesormi ADuCRF101 sme sa snažili zistit’ dosah vývojových modulov s
dodanými anténami a kompatibilitu s bezdrôtovými riešeniami iných výrobcov.

A. Dosah
Dosah modulov sme merali v budove, v podmienkach, kde sa predpokladá reálne využitie

technológie. Výkon vysielača bol 10 dBm. Maximálny dosah, ktorý sme dosiahli v budove bol
približne 12 m, pričom medzi vysielačom a prijı́mačom bolo niekol’ko betónových stien. RSSI
v týchto podmienkach bolo -97 dBm. Pri tomto dosahu už ale prenos nebol spol’ahlivý. Prijatých
bolo iba 29 % paketov zo všetkých vyslaných [4].
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B. Kompatibilita ADuCRF101 a iných systémov

Testovali sme tiež kompatibilitu ADuCRF101 s modulmi iných výrobcov, konkrétne sme mali k
dispozı́cii TI MSP430. Tento experiment ukázal, že pre zaručenie spol’ahlivej spolupráce rôznych
bezdrôtových riešenı́ je nutné, aby na nich boli rovnako nastavené kl’účové parametre linky [4].

Najkritickejšie nastavenia sú nastavenie CRC a nastavenie smeru dát. Dĺžka CRC je častokrát
pevne daná hardvérom, a teda nie je možné ju konfigurovat’. Preto je možné zabezpečit’ kom-
patibilitu len medzi takými systémami, ktoré majú rovnako dlhé CRC. Takisto je dôležité, aby
oba systémy počı́tali CRC rovnakým polynómom. V prı́pade, že systémy majú malé možnosti
konfigurácie CRC a nie je možné z tohto pohl’adu zabezpečit’ ich kompatibilitu, je možné CRC
kontrolu vypnút’, čı́m sa tento problém odstráni. Dodatočne je možné potom CRC vypočı́tat’
softvérovo.

Smer dát určuje, či sa dáta budú prenášat’najviac významovým bajtom napred, alebo najmenej
významovým bajtom napred. Pre zaručenie kompatibility je to najdôležitejšie nastavenie, ked’že
niektoré systémy nemajú možnost’ ho softvérovo menit’. Toto nastavenie sa nedá ani obı́st’ ako
CRC. Pri tomto nastavenı́ sa ukázala flexibilita ADuCRF101, ktorý poskytuje možnost’ zmeny
smeru dát. Bez tejto možnosti by sa nám prenos medzi ADuCRF101 a TI MSP430 nepodarilo
uskutočnit’.

V. ZÁVER

Navrhli sme softvérové knižnice pre nový typ procesorov a zrealizovali sme sériu experimentov,
pri ktorých sme otestovali vlastnosti procesorov ADuCRF101. Ked’že procesory ešte nie sú
komerčne dostupné a výrobca stále pracuje na ich vývoji, dodávané softvérové knižnice sú tiež
pomerne chudobné. Preto sme tieto knižnice rozšı́rili, aby sme dosiahli dostatočnú flexibilitu
konfigurácie.

Taktiež sme zabezpečili kompatibilitu procesorov ADuCRF101 s TI MSP430, čo poukázalo na
široké možnosti konfigurácie ADuCRF101.

Procesory ADuCRF101 sú kvalitným integrovaným riešenı́m pre aplikácie bezdrôtovej komuni-
kácie, hlavne v oblasti senzorových systémov. Prı́tomnost’ kvalitného A/D prevodnı́ka predurčuje
tieto procesory na aplikácie bezdrôtových senzorov. No vo výbave procesora je taktiež PWM
modulátor a 28 vstupno/výstupných portov, ktoré umožňujú široké využitie procesorov aj v
systémoch vzdialeného riadenia, prı́padne priemyselnej a domácej automatizácie.
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Abstrakt— Tento článok sa zaoberá návrhom modelu pre pružnú výrobnú linku, ktorá je 
súčasťou vybavenia laboratória na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie na Technickej 
univerzite v Košiciach. Zaoberá sa nielen návrhom a realizáciou modelov pomocou Petriho siete pre 
danú pružnú výrobnú linku, ale aj experimentálnym overením navrhnutých modelov v nástroji 
CPN Tools, ktorý umožňuje simuláciu navrhnutých modelov. Pomocou Petriho sieti, bol vytvorený 
jeden model, ktorý modeluje materiálový tok vo výrobnej linke a niekoľko časovaných modelov 
pružnej výrobnej linky, v ktorých bolo použité časovanie hrán alebo prechodov. 

Kľučové slová — Petriho sieť, pružná výrobná linka, CPN Tools 

I. ÚVOD 
Problematika modelovania pomocou Petriho sietí je predmetom mnohých vedeckých 

prác, či publikácií [1]. Pomocou nástrojov na tvorbu Petriho sietí sa modelujú, či simulujú 
rôzne stroje ako napríklad výrobne linky, alebo sa plánujú pohyby medzi rôznymi miestami, 
aby nedochádzalo ku kolíziám, ako napríklad naplánovanie železničných spojení medzi 
mestami. Zámerom článku je poukázať na fakt, že aj komplikovaný výrobný systém sa dá 
namodelovať len pomocou "obdĺžnikov" a "kruhov", čiže prechodov a miest.  Za nástroj 
modelovania Petriho sietí bol vybraný CPN Tools, ktorý v súčasnosti obsahuje množstvo 
modulov a podrobnú  dokumentáciu[2]. 

II. POPIS PRUŽNEJ VÝROBNEJ LINKY

Na Katedre Kybernetiky a Umelej Inteligencie je vybudovaný model pružnej výrobnej linky, 
ktorý reprezentuje technologický proces pre montáž výrobkov a monitorovanie toku materiálu 
medzi vstupným a výstupným skladom. Model pružnej výrobnej linky je určený na výrobu 
šablón, čiže vytvorenie obrazca z farebných kociek. Jednotlivé obrazce sú vopred zadané a 
majú rozmer 5x5 kociek, ktoré majú veľkosť 2cm. Pozostáva zo šiestich postov.  Post 1 slúži na 
výber a zakladanie palety do skladu a zo skladu. Post 2 slúži na presun palety z prvého 
dopravníka na druhý. Post 3 slúži na vyprázdnenie plnej palety do zásobníka. Post 4 slúži na 
vyskladanie požadovaného obrazca pomocou trojosového manipulátora. Post 5 slúži ako 
kamerová kontrola a na presun palety na prvý dopravník. Post 6 sa používa na  triedenie kociek 
z vibračného zásobníka podľa farby do malých zásobníkov[5]. 

Obr. 1 Posty výrobnej linky  
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III. REALIZÁCIA MODELOV POMOCOU PETRIHO SIETI V NÁSTROJI CPN TOOLS

Na základe pružnej výrobnej linky bol navrhnutý model materiálového toku pružnej 
výrobnej linky pomocou Petriho siete v nástroji CPN Tools. Model obsahuje miesta, prechody, 
podprocesy a orientované hrany. Miesta bez názvu predstavujú pomocné miesta, ktorých 
úlohou je zabezpečiť, aby nedošlo k tomu, že na jednom mieste sa stretnú dve alebo viac paliet. 
V mieste s názvom Sklad paliet sú uložené tokeny predstavujúce prázdne palety, ktoré sa po 
vyskladaní obrazca a jeho kontrole vrátia ako plné palety do začiatočného miesta. Zo skladu 
paleta putuje do podsiete, ktorá predstavovala podproces s názvom Priprav paletu a posli ju na 
koniec pasu, kde sa paleta pripraví na vyskladanie obrazca. Prednosť na vyskladanie obrazca 
majú tie palety, ktoré už raz boli v obehu a nevyskladal sa v nich požadovaný obrazec. Ak sa 
paleta dostane na koniec pásu, tak je presunutá na druhý pás. Na druhom páse paleta putuje do 
podprocesu s názvom Vyklopenie kociek, pričom sa paleta vyklopí iba vtedy, ak obsahuje zle 
vyskladaný obrazec.  Ak však je paleta prázdna, potom putuje do podprocesu s názvom 
Uloženie kociek, kde sa do palety uložia postupne kocky podľa zadefinovaného obrazca. Ak je 
potrebné kocky z palety vyprázdniť, pretože bol poskladaný zlý obrazec, potom sa paleta 
vyklopí a kocky putujú do vibračného zásobníka, kde sa nachádzajú kocky, ktoré sa používajú 
na vyskladanie obrazca. Po uložení kociek paleta putuje do podprocesu s názvom Skontroluj 
obrazec, kde sa porovnáva vyskladaný obrazec so zadefinovaným obrazcom. Po skontrolovaní 
sa paleta presunie na prvý pás, odkiaľ putuje do skladu. Tento proces sa opakuj dovtedy, kým 
všetky palety nie sú plné podľa výrobného plánu linky. Na obrázku 2 je zobrazený model linky. 

Obr. 2 Model pružnej výrobnej linky 

Výstupom tohto modelu  sú informácie o vyskladanom obrazci a kontrole palety. Na 
Obr. 3 možno vidieť výstup modelu. Číslo 1 znamená, že bol vyskladaný iba jeden obrazec, 
ktorého  identifikačné číslo palety je 12345790. Číslo -98 hovorí o tom, že obrazec bol 
vyskladaný na tretí pokus správne. Ak by bol vyskladaný na prvý pokus správne, tak by 
obsahoval číslo -100. Písmenka M, C, B, Z predstavujú farby kociek, ktoré boli použité na 
vyskladanie obrazca. Symbol @65 predstavuje čas, za ktorý bol obrazec vyrobený.  

Obr. 3 Popis výsledku modelu 

 Na základe popisu pružnej výrobnej linky sa navrhli aj modely časovej Petriho siete v 
nástroji CPN Tools. Modely časovej Petriho siete sú zamerané na dĺžku trvania jednotlivých 
aktivít. Bolo navrhnutých niekoľko modelov časovej Petriho siete. Tieto modely sa dajú 
rozdeliť na: 
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1. Model časovej Petriho siete s využitím časového intervalu, čas je náhodne
generovaný pomocou diskrétnej funkcie v prechode.

2. Model časovej Petriho siete s pevne zadaným časom operácií pružnej výrobnej linky
v prechode.

3. Model časovej Petriho siete s využitím časového intervalu, čas je náhodne
generovaný pomocou diskrétnej funkcie v hrane.

Popis jednotlivých miest a prechodov pre modely časovaných Petriho sieti: 
P1 - vstupný sklad 
P2 - šablóna na pozícii 
P3 - šablóna uchopená 
P4 - šablóna na pase 
P5 - šablóna na poste 
P6 - šablóna na poste 4 
P7 - šablóna na poste 5 
P8 - šablóna uchytená 
P9 - šablóna prázdna 
P10 - šablóna na pase 
P11 - šablóna vyprázdnená 
P12 - šablóna na poste 1 
P13 - manipulátor nad kockou 
P14 - manipulátor na kocke 
P15 - prisatá kocka 
P16 - manipulátor s kockou 
hore 
P17 - manipulátor nad 
šablónou 
P18 - manipulátor s kockou 
na šablóne 
P19 - kocka manipulátora je 
spustená 
P20- šablóna vyskladaná  

P21 - šablóna na poste 2 
P22 - po kontrole 
P23 - na poste 3 
P24 - šablóna uchopená 
P25 - šablóna na mieste 
P26 - kus vyrobený a položený 
P27 - výstupný sklad 
P28 - počítadlo paliet v linke 
P29 - post 4 voľný 
P30 - post 5 voľný 
P31 - manipulátor pripravený 
P32 - manipulátor pripravený 
P33 - post 3 voľný 
P34 - post 1 voľný 
P35 - post 2 voľný 

T1 - príchod na pozíciu 
T2 - uchop 
T3 - presun na pas 
T4 - polož, pusť šablónu 
T5 - presun z postu 3 na 4 
T6 - presun z postu 4 na 5 
T7 - chyť šablónu 
T8 - vyklop 

T9 - vráť šablónu na pás 
T10 - pusť šablónu 
T11 - presun z postu 5 na 1 
T12 - presun man nad 
kocku 
T13 - spusť manipulátora 
T14 - prisaj kocku 
T15 - dvihni manipulátor 
T16 - presuň manipulátor 
nad šablónu  
T17 - spusti manipulátor s 
kockou 
T18 - manipulátor polož 
kocku  
T19 - vráť manipulátor 
T20 - presun z postu 1 na 2 
T21 - kontrola 
T22 - presun z postu 2 na 3 
T23 - chyť, uchop šablónu 
T24 - presun na miesto 
T25 - polož 
T26 - vráť manipulátor 

Obr. 4 Model  časovanej Petriho siete pružnej výrobnej linky 

Model časovanej Petriho siete pružnej výrobnej linky má v mieste s názvom P1 
uložených 8 tokenov predstavujúcich palety. Odtiaľ putujú palety na pás a prechádzajú z 
jedného miesta na iné, až kým neprídu na miesto zvané P23, ktoré predstavuje výstupný sklad. 
Miesto P24 určuje počet paliet vo výrobnej linke naraz. Počet paliet v mieste P24 je limitovaný 
na maximálne 4 palety, pretože technologicky nie je možné, aby bolo vo výrobe viac paliet. 
Ďalšia paleta putuje do obehu hneď ako predošlá paleta prešla prechodom T5. Tento proces 
prebieha dovtedy, až kým  sa nevyčerpajú všetky tokeny v mieste P1. 
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IV. EXPERIMENTÁLNE OVERENIE MODELOV

Úlohou experimentálneho overenia  modelu  farebnej Petriho siete pre pružnú výrobnú linku 
bolo zistiť:  

• či po spustení simulácie sa vyskladal zadefinovaný obrazec v palete,
• či paleta zo zle vyskladaným obrazcom bola poslaná do obehu na prerobenie,
• či kontrola obrazca je  na 100% spoľahlivá.

Experimentálnym overením sa potvrdili všetky zadefinované ciele. Experimentálne overenie 
sa realizovalo pomocou niekoľko násobnej simulácie modelu.  

Úlohou experimentálneho overenia modelov časovej Petriho siete pružnej výrobnej linky 
bolo  sledovať dosiahnuté časy modelov a  porovnať tieto časy medzi sebou.  

Prvou úlohou bolo zistiť za aký čas sa vyskladá 1 ks výrobku pri rôznych prístupoch v 
počítaní času v modeloch. Táto fáza experimentálneho overenia sa zameriavala na porovnanie 
troch simulačných časov modelov výrobnej liky.  

Druhou úlohou bolo zistiť koľko času treba na vyskladanie 100 ks výrobkov pri 
rôznych prístupoch v počítaní času v modeloch.  

Tab. 1 Porovnanie priemerných časov modelov pri výrobe 1 ks 

Porovnanie priemerných časov Odchýlka v stotinách Odchýlka v % 

Pevný čas - Nekonštantný čas v hrane         
52026 - 51757 269 0,5197 

Nekonštantný čas v hrane - Nekonštantný čas v prechode   
51757 - 51650 107 0,2072 

Pevný čas - Nekonštantný čas v prechode
52026 - 51650 376 0,7280 

Tab. 2 Porovnanie priemerných časov modelov pri výrobe 100 ks 

Porovnanie priemerných časov Odchýlka  v stotinách Odchýlka v % 

Nekonštantný čas v hrane - Pevný čas
1520562 - 1504269 16293 1,0831 

Nekonštantný čas v prechode - Pevný čas
1521255 - 1504269 16986 1,1292 

Nekonštantný čas v prechode - Nekonštantný čas v hrane   
1521255 - 1520562 693 0,0461 

Porovnaním časov bolo zistené, že odchýlka pri výrobe 1 ks výrobku je minimálna, 
nedosahuje ani 1%. A nezáleží aký typ modelu sa  zvolí, nakoľko odchýlka je spôsobené iba 
vplyvom kolísania časov v rámci časových intervaloch. Pri výrobe 100 ks výrobkov sa 
odchýlka zvýšila nad 1%.  Ale aj tento rozdiel je spôsobený kolísaním časov, takže výsledok 
nezáleží od typu modelu. 

V. ZÁVER 
Modelovanie výrobného systému nám môže pomôcť lepšie pochopiť určité činnosti 

danej výrobnej linky. Výsledkom modelovania môžu byť modely, ktoré môžu slúžiť ako 
pomôcka, či inšpirácia pri vytváraní nových výrobných systémov alebo môžu podať 
zjednodušenú predstavu o tomto komplikovanom výrobnom systéme. Faktom je, že existuje 
veľa možností ako navrhnúť model pre danú výrobnú linku vo forme Petriho siete. Čím 
detailnejšie sú modelované jednotlivé činnosti, tým viac nám model približuje reálnu výrobnú 
linku. Zjednodušené verzie modelov však pomáhajú ľahšie pochopiť komplikované výrobné 
systémy. 
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Abstrakt - Tento článok popisuje analytický návrh a realizáciu funkcií určených na diagnostiku 
priemyselných sietí bežne využívaných v praxi. Tieto funkcie sú jednoducho implementovateľné do 
riadiaceho programu umiestneného v PLC automate s tým, že beh riadiaceho programu nie je 
nijako ovplyvnený ani spomalený. Výstupy týchto funkcií sú prispôsobené pre uľahčenie tvorby 
vizualizácie. 

Kľúčové slová – diagnostiky, AS-i, DeviceNet, Profibus, funkcia 

I. ÚVOD 

Významnú úlohu vo výrobných podnikoch zohráva odstraňovanie porúch strojov alebo 
výrobných liniek a to hlavne spočiatku, kedy sú nové stroje alebo výrobne linky nasadzované 
do prevádzky. Asi najťažšou a časovo najnáročnejšou úlohou je odhalenie príčiny zlyhania 
zariadenia. S využitím vytvorených funkcií je odhalenie problému, ktorý vznikol na 
priemyselnej sieti, takmer okamžité. Všetky funkciu sú schopné zobraziť na ktorom uzle siete 
nastal problém a taktiež aký problém vznikol. Samozrejme, že dokážu indikovať aj stav Master 
zariadenia a teda poskytujú informáciu o stave celej siete.  

II. DIAGNOSTIKA PRIEMYSELNÝCH SIETÍ

Základným problém pri diagnostike je správne zobraziť výsledky danej diagnostiky 
priemyselnej siete. Teda je nutné, aby sme dokázali zobraziť užívateľovi čo najviac údajov, ale 
tak, aby boli prehľadné  a aktuálne. Keďže v programe RSLogix 5000, konkrétne v rebríkových 
schémach je celkom problém so zobrazovaním textov, tak riešením bolo zobrazovanie na 
výstupe adresy a kódového čísla chyby, ktorá na danej adrese vznikla. Následne podľa kódu 
chyby si môže užívateľ nájsť v Pomocníkovi inštrukcie, čo daný číselný kód predstavuje za 
chybu. Odlišným riešením bolo zobrazovanie pri sieti AS – Interface, kde to je vyriešené 
zobrazením adries v binárnej forme v tele inštrukcie.  Všeobecný princíp akým spôsobom 
fungujú jednotlivé funkcie pre diagnostiku priemyselných sietí je zobrazený na vývojom 
diagrame. 

Obr. 1. Všeobecný vývojový diagram diagnostiky priemyselných sietí 
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A. Diagnostika priemyselne siete DeviceNet 

Diagnostika  priemyselnej siete DeviceNet riadenej pomocou modulu 1769-SDN DeviceNet 
Scanner Module od firmy Allen-Bradley, nie je veľmi zložitá  [1]. Je to spôsobené tým, že 
samotný modul poskytuje takmer celú diagnostiku siete vo vstupnom poli. Takže hlavnou 
úlohou inštrukcie na diagnostiku tejto siete, je výber týchto údajov a vhodné zobrazenie na 
výstupe pre užívateľa. Ak je na sieti nejaká chyba tak sa adresa uzla na ktorom je chyba 
periodicky mení každé 2 sekundy. Celkový stav siete je indikovaný binárnymi výstupmi 
inštrukcie.  

Údaje o chybách na jednotlivých uzloch sú uložené vo výstupnom poli a celkový stav siete, 
teda binárne výstupy funkcie sú ukladané do zvláštnej premennej. Teda s využitím týchto 
dvoch premenných je možné jednoducho ďalej spracovať údaje pre ďalšie využitie. 

Obr. 2. Náhľad inštrukcie pre diagnostiku priemyselnej siete DeviceNet 

B. Diagnostika priemyselnej siete AS – Interface 

Pri diagnostike priemyselnej siete AS – Interface riadenej modulom BWU 1416 od firmy 
Bihl+Wiedemann GmbH, už nemáme k dispozícii tak prehľadne spracované dáta o stave siete a 
jej uzlov [2]. Tieto údaje samotná inštrukcia získava pomocou príkazov zapisovaných do 
výstupného poľa karty a číta údaje zo vstupného poľa. To či sú dáta vo vstupnom poli validné 
je kontrolované pomocou zmeny tzv. Toggle – bitu, ktorý mení svoju hodnotu pri každej zmene 
žiadosti o diagnostiku.  

Obr. 3. Náhľad inštrukcie pre diagnostiku priemyselnej siete AS – Interface 

C. Diagnostika priemyselnej siete Profibus 

Diagnostika priemyselnej siete Profibus riadenej pomocou modulu PS69-DPM od firmy 
ProSoft Technology, je spomedzi týchto troch sietí najkomplikovanejšia [3]. Dôvodom je 
spôsob získavania informácií o stave siete a zariadení k nej pripojených. Tieto informácie je 
možné získavať jedine pomocou posielania správ alebo inak povedané Message – ov. Pre každú 
adresu siete je nutné odoslať správu zvlášť a počkať na odpoveď. To je časovo pomerne 
náročné. Riešenie tohto problému spočíva v tom, že najprv sa odošlú žiadosti pre všetky adresy, 
ktoré môžu byť v rámci siete aktívne. Následne sa už diagnostikujú len adresy, ktoré boli 
nakonfigurované užívateľom. Samozrejme je možné kedykoľvek počas behu programu spustiť 
toto prehľadávanie siete znova. Výstupy sú následne zobrazované v dvoj – sekundových 
intervaloch pre každú nakonfigurovanú adresu. Stav daného uzla je definovaný binárnymi 
výstupmi funkcie. Výstupnými premennými sú 2 polia. V týchto poliach sú uložené v binárnej 
forme adresy aktívnych a neaktívnych zariadení.  

Keďže táto funkcia využíva na svoju správnu funkciu posielanie správ, je nutné 
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diagnostikovať aj relevantnú odpoveď samotnej funkcie Message. V prípade, že niekde nastala 
chyba tak je to indikované aktiváciou binárneho výstupu ER a kód chyby sa zapíše do 
výstupnej premennej. Vysvetlenie danej chyby sa nachádza v Pomocníkovi tejto inštrukcie. 

Obr. 4. Náhľad inštrukcie pre diagnostiku priemyselnej siete Profibus 

III. EXPERIMENTY

Všetky navrhnuté riešenia boli experimentálne overené v rámci Katedry kybernetiky 
a umelej inteligencie a to konkrétne na dvoch modeloch výrobných liniek. Jednotlivé 
experimenty boli simuláciami chýb, ktoré môžu nastať v reálnej prevádzke zariadení. Väčšinou 
šlo teda o mechanické prerušenie vedenia alebo výpadok napájania siete. 

A. DeviceNet 

Jedným z pokusov na priemyselnej sieti DeviceNet bolo odpojenie dvoch zariadení od 
zbernice. Funkcia implementovaná do riadiaceho programu hneď reagovala a jej výstup je 
zobrazený na nasledujúcom obrázku: 

´ 
Obr. 5. Diagnostika priemyselnej siete DeviceNet v prevádzke 

Aktívni binárny výstup Spustena nám potvrdzuje, že komunikácia pomocou siete DeviceNet 
bola softvérovo povolená.  Aktívni binárny výstup  Chyba_zariadenia indikuje, že sa v sieti 
nachádza nejaké zariadenie, ktoré indikuje nejaký chybu. To ktoré zariadenie alebo zariadenia 
hlásia chybu indikuje výstup Adresa, ktorý sa mení periodicky každé dve sekundy. Konkrétny 
kód chyby je zobrazený pod adresou a jeho popis nájde užívateľ kliknutím na funkciu a 
stlačením tlačidla F1. 

B. AS – Interface 

Jedným z pokusov uskutočnených na priemyselnej sieti As – Interface bolo odpojenie 
externého napájania siete. Výsledok tohto pokusu je zobrazený na nasledujúcom obrázku:  
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Obr. 5. Diagnostika priemyselnej siete AS – Interface v prevádzke 

Na obrázku môžeme vidieť, že žiadne adresy v premenných Aktivne_A a Aktivne_B nie sú 
aktívne a podobne tomu je aj pri premenných Detekovane_A a Detekovane_B. Samozrejme, že 
všetky adresy ktoré boli definované pri konfigurácii siete sa zobrazia v premenných 
Projektovane_A a Projektovane_B.  

C. Profibus 

Pri tejto priemyselnej sieti bol simulovaný výpadok zariadenia s adresou 2. Podobne ako pri 
priemyselnej sieti DeviceNet, sú adresy uzlov zobrazované na výstupe periodicky každé 2 
sekundy. Počas tohto času samozrejme prebieha diagnostika zvyšných nakonfigurovaných 
zariadení.  

Aktívny binárny výstup EN signalizuje, že daná funkcia preskenovala všetky možné adresy 
zariadení a je plne funkčná. Pokiaľ by bolo do siete pridané nové zariadenie, tak nový 
skenovanie nakonfigurovaných zariadení sa zabezpečí vyslaním krátkeho jednotkového 
impulzu na vstup Preskenovane. 

Neaktívný bitový výstup ER signalizuje, že pri odosielaní a príjme správ, Message, nedošlo 
k žiadnej chybe. V prípade ak by bol tento výstup aktívny, tak zobrazované dáta nie su 
relevantné. Číslo chyby správy je uložené vo výstupnej štruktúre, konkrétne v premennej 
CIP_chyba. Popis tejto chyby si môže užívateľ nájsť v pomocníkovi tejto funkcie. 

Obr. 5. Diagnostika priemyselnej siete Profibus v prevádzke 

IV. ZÁVER

Pri jednotlivých experimentoch bolo zaujímavé sledovať najmä rýchlosť ako dané inštrukcie 
dokážu upozorniť užívateľa na vzniknutý problém v rámci komunikácie prostredníctvom 
priemyselných sietí. Najefektívnejšou funkciou v tomto smere je inštrukcia vytvorená pre 
priemyselnú sieť AS – Interface, ktorá zobrazuje chyby na všetkých uzloch naraz. Najmenej 
efektívnou funkciou je inštrukcia vytvorená pre sieť Profibus, ktorá potrebuje hneď po spustení 
aspoň 5 sekúnd na to aby si prešla všetky adresy na ktorých môžu byť pripojené zariadenia.  
Ďalším parametrom na hodnotenie funkcií by mohla byť ich výpovedná hodnota 

o signalizovanej chybe. V tomto hodnotení by najhoršie obstála funkcia na diagnostiku
priemyselnej siete AS – Interface. Táto inštrukcia totiž dokáže zobraziť len to, že nejaký modul 
neodpovedá a to že aké snímače alebo akčné členy sú naň pripojené si musí užívateľ zistiť 
z popisu zariadenia. V tomto hodnotení by asi najlepšie obstála funkcia pre diagnostiku 
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priemyselnej siete Profibus. Tá totiž zobrazuje konkrétne adresy kde nastala chyba a binárnymi 
výstupmi zobrazí aká chyba nastala. Pre prípad potreby spracovania všetkých aktívnych 
a neaktívnych adries sú vytvorené dve výstupné polia v ktorých sú v binárnej forme zapísané 
hodnoty príslušných adries. Niekde v strede tohto hodnotenia by bola funkcia pre diagnostiku 
priemyselnej siete DeviceNet, ktorá síce zobrazuje výstupy podobne ako funkcia pre Profibus, 
ale pre popis chyby používa kódové značenie a vysvetlenie kódov je v Pomocníkovi inštrukcie. 
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Abstrakt — Tento článok sa zaoberá návrhom a realizáciou riadenia robotizovaného pracoviska 
pomocou PLC automatu. V článku je opísaná činnosť robotizovaného pracoviska, ktoré sa skladá 
z dvoch robotov a troch dopravníkov. V prvej časti sa nachádza popis jednotlivých častí 
robotizovaného pracoviska a ich činnosť. V druhej časti je navrhnutá elektronická časť riadenia, 
ktorou bolo rozšírené riadenie SLC automatom o riadenie robotizovaného pracoviska PLC 
automatom. Druhá časť obsahuje tiež navrhnutý algoritmus riadenia robotizovaného pracoviska a 
návrh inštrukcie riadenia krokového.  

Kľúčové slová — Robotizované pracovisko, PLC automat, robot, dopravník, krokový motor  

I. ÚVOD 

V dnešnej dobe sa kladie čoraz väčší dôraz na riadenie výroby, a to z dôvodu zvýšenia 
kvality výrobkov a zníženia výrobných nákladov. Preto sa v mnohých podnikoch vytvárajú 
robotizované pracoviská (RP), ktoré majú síce vyššie vstupné náklady, ale následne produkujú 
vyšší zisk. Spoločnosti sa snažia klásť čoraz väčší dôraz na riadenie a rozvoj pracovísk. Snažia 
sa zastarané výrobné procesy modernizovať a zvyšovať automatizovanosť výrobných procesov, 
čo znamená zavádzať do výroby RP.  

Zakladaným problémom pri riadení technologických procesov je výber vhodného riadiaceho 
zariadenia. Pre riadenie RP sa napríklad môže použiť vhodný PLC automat a vhodné technické 
prostriedky robotizácie pracoviska.  

V tomto článku je rozobraný návrh a realizácia riadenia robotizovaného pracoviska pomocou 
dvoch riadiacich jednotiek, ktoré je možné prepínať. Riadenie je možné prepínať medzi starším 
SLC a novším PLC automatom. Pre návrh správnej činnosti riadiaceho programu je potrebné 
poznať jednotlivé časti robotizovaného pracoviska a ich činnosť.  

II. POPIS ROBOTIZOVANÉHO PRACOVISKA
A. Popis riadiacej časti 

Základom RP je riadiaca časť, ktorá je tvorená SLC automatom a PLC automatom 
so vstupnými a výstupnými modulmi. SLC automat a PLC automat sú umiestnené na pracovnej 
doske nad RP. 

Jedným z riadení je logický automat rady SLC 500 firmy Allen-Bradley. Riadiaci systém je 
umiestnený v sedemslotovom paneli a skladá sa z: 

• napájací zdroj 1746-P1/P7,
• procesor typu 1747-L532 SLC 5/03 CPU,
• 2 kusy digitálnych výstupných kariet 1746-OB32 (DC-SOURCE),
• 2 kusy digitálnych vstupných kariet 1746-IB16 (OCTAL).

V tomto RP je ako ďalší riadiaci systém použitý PLC automat, a to CompactLogix 
s procesorom 1769-L23E-QBFC1B od firmy Rockwell Automation. Tento procesor má 512kB 
pamäť, ktorú nie je možné rozšíriť. Procesor 1769-L23E-QBFC1B v základnej verzii už má 
zabudovaný digitálny modul so 16 DC vstupmi a 16 DC výstupmi. Tento procesor v základnom 
prevedení obsahuje aj 4 analógové vstupy, 2 analógové výstupy a 4 vysokorýchlostné počítadlá 
(high-speed counters). Procesor taktiež podporuje možnosť ďalšieho rozšírenia o dva prídavné 
moduly radu 1769. Procesor je potrebné napájať externým zdrojom s menovitým napätím 24V 
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DC. Komunikácia procesora s okolím je možná dvoma rozhraniami, a to RS232 a Ethernet 
10/100Mbps. [3]
B. Popis mechanickej časti 

Mechanickými časťami RP sú dva manipulátory (ďalej budem používať slovo robot), otočný 
dopravník, dva posuvné dopravníky, snímače polohy a iné. Každá časť RP vykonáva osobitnú 
činnosť výrobného procesu. 

Základnou činnosťou RP je polohovať robotov pomocou vizualizácie, ale aj automaticky 
podľa preddefinovaných trajektórií. Tieto preddefinované polohy sú vopred určené. Ďalšou 
úlohou tohto RP je zabezpečiť automatický pohyb dopravníkov, či už otočného dopravníka, 
ktorý nám slúži ako zásobník výrobkov, alebo pásových dopravníkov, ktorých úlohou je 
prepravovať výrobok z pracovného priestoru jedného robota do pracovného priestoru druhého 
robota.  

Pre toto RP bol vytvorený technický proces, ktorý vykonáva jednu z možných alternatív 
činnosti tohto RP. V tomto technickom procese je úlohou robota 1 po jeho inicializácii 
vyzdvihnúť výrobok z otočného dopravníka, presunúť ho na pásový dopravník 1, vyložiť ho 
tam na mieste vopred určenom a vrátiť sa do východiskovej polohy. Po vyložení výrobku na 
pásový dopravník 1, sa tento dopravník spustí a presunie výrobok z pracovného priestoru 
robota 1 do pracovného priestoru robota 2. Zastavenie pásového dopravníka 1 je signál pre 
spustenie robota 2. Ten sa však spustí iba vtedy, ak bol vopred nastavený do východiskovej 
polohy (nainicializovaní). Úlohou dopravníka 2 je vyzdvihnúť výrobok z pásového dopravníka 
1, preložiť ho na pásový dopravník 2, a vrátiť sa do východiskovej polohy. Pásový dopravník 2 
presunie výrobok na miesto, z ktorého ho  vyzdvihne obsluha.  

Na Obr. 1 je zobrazené RP, ktoré obsahuje nasledujúce časti: 
1 – SLC automat 
2 – PLC automat  
3 – Manipulátor (Robot) 2 
4 – Manipulátor (Robot) 1 
5 – Posuvný dopravník 2 
6 – Posuvný dopravník 1 
7 – Otočný dopravník 

Obr. 1 Robotizované pracovisko 

III. POPIS ELEKTRONIKY A PROGRAMU PRACOVISKA
A. Popis navrhnutej elektroniky 

Navrhnutý plošný spoj sa skladá z 8 rovnakých častí, ktoré sú poprepájané. Stále sa pre jeden 
výstup používajú dva rovnaké zapojenia s rozdielnymi vstupmi.  
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Doska plošných spojov bola navrhovaná v programe Eagle 5.2.0. Na plošný spoj bolo 
potrebné umiestniť 960 súčiastok a konektory. Daný počet súčiastok je veľký a rozhodli sme sa 
umiestniť plošný spoj do krycej lišty, a tak bolo potrebné dodržať šírku plošnej dosky 3,8cm. 
 Preto sme rozdelili plošný spoj na 15 rovnakých častí a dĺžku som zvolil na 20cm. Dĺžka 
bola zvolená z dôvodu výhodnej ceny plošného spoja. 

Zrealizovaný plošný spoj o našich rozmeroch sa skladá z 64 súčiastok a z 6 konektorov na 
pripojenie. Plošný spoj som vyrábal fotocestou a osadzoval ručne. Tento plošný spoj bol 
vyhotovený 15-krát a to pre každý krokový motor osobitne. Hotový plošný spoj je zobrazený 
na obr.2. 

Obr. 2 Plošný spoj riadiacej elektroniky  

Popis jednotlivých častí plošného spoja riadiacej elektroniky: 
1. svorky jednej cievky krokového motora
2. svorka napájania a riadenia
3. riadenie jednej cievky krokového motora PLC automatom
4. riadenie tej istej cievky krokového motora SLC automatom

B. Popis programu 
Program pripravený pre RP sa skladá z hlavného programu, ktorý má názov MainRoutine, 

a ďalších podprogramov. Všetky z nich sú programované v prostredí programu RSLogix 5000 
verzia 17.00, určeného na programovanie PLC automatov, a to prostredníctvom rebríkových 
diagramov. 

Hlavný program volá štyri základné podprogramy, a to podprogramy dopravniky, robot_1, 
robot_2 a podprogram tech_proces. 

Na ovládanie programu RP nám slúži jeho vizualizácia.  

C. Popis inštrukcie krokového motora 
Úlohou tejto inštrukcie je pohybovať jednotlivými krokovými motormi robotizovaného 

pracoviska. Táto funkcia má názov krokovy_motor. Vstupy tejto inštrukcie sú: maska, výstupná 
adresa, smer chodu a spustenie chodu. Vstupno-výstupnou premennou tejto inštrukcie je poloha 
krokového motora (na ktorú cievku bol vyslaný signál naposledy).  

Na obr.3 je zobrazená inštrukcia krokového motora.  

  Obr. 3  Inštrukcia krokového motora 

D. Popis vizualizácie  
Z dôvodu zjednodušenia práce s programom RP, uloženom v PLC automate, bola prevzatá 

vizualizácia programu RP, ktorá bola navrhnutá v predchádzajúcej diplomovej práci Ing. 
Tomáša Duplinského [7]. Táto vizualizácia bola navrhnutá v programe InToch verzie 10.0 od 
firmy WonderWare[8]. Vizualizácia nám slúži na spúšťanie manuálneho chodu robotov a na 
ich riadenie. V tejto vizualizácii je možné taktiež riadiť dopravníky, spúšťať technický proces, 
spúšťať kalibráciu, ale aj inicializáciu robotov. Po spustení vizualizácie najprv nabehne 
prihlasovacie okno, v ktorom je potrebné prihlásiť. Po prihlásení môžeme spustiť obrazovku 
manuálneho riadenia. 

Pri spustení obrazovky manuálneho režimu je automaticky vypnuté manuálne riadenie 
robotov, taktiež je vypnuté riadenie dopravníkov. Kliknutím na vyznačené políčka sa môžeme 
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prepnúť do manuálneho režimu dopravníkov, robotov alebo všetkého súčasne. Taktiež sa tam 
nachádza tlačidlo na spustenie podprogramu tech_proces, ktorý sa spustí len vtedy, ak je 
vypnuté manuálne riadenie všetkých častí. Iba ak je vypnutý manuálny režim riadenia robota 1 
(robota 2), práve vtedy môžeme spustiť kalibráciu robota 1 (robota 2).  

IV. ZÁVER

Tento článok sa venoval návrhu riadenia PLC automatom pri zachovaní pôvodného riadenia 
SLC automatom. Tento systém umožňuje použitie pôvodného riadenia pomocou SLC automatu 
a ako zálohu použiť nové riadenie PLC automatu. Nové riadenie je možné požiť ako studenú 
zálohu riadenia. K vytvorenému zapojeniu bola vytvorená aj add-on inštrukcia pre program 
RSLogix5000. Riadenie bolo experimentálne otestované a výsledkom je funkčné riadenie, 
ktoré je možné prepínať medzi PLC a SLC automatom. 
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Abstrakt — Tento príspevok sa zaoberá vývojovým kitom STM32F0 Discovery od spoločnosti ST 

Microelectronic pre využitie vo vložených aplikáciách. V príspevku sú opísané základné hardvérové 

vlastnosti kitu a možnosti jeho využitia, stručný opis vlastností osadeného 32-bitového 

mikroprocesora a softvérové prostriedky pre vývoj aplikácií. Je tiež demonštrovaný zmysel 

používania vyšších knižničných funkcií pre konfiguráciu a prácu s perifériami mikroprocesora 

STM32F0. Príspevok môže byť prínosom obzvlášť tým záujemcom o mikroprocesorovú techniku, 

ktorí by chceli začať pracovať s modernými 32-bitovými mikroprocesormi STM32F0 s jadrom ARM 

Cortex-M0 a vyvíjať pre tieto mikroprocesory vlastné aplikácie. 

Kľúčové slová — STM32F0, ARM, AD prevodník, Cortex-M0, Discovery kit, USART 

I. ÚVOD 

Mikroprocesory. Väčšina z nás si bežne ani len neuvedomuje do akej miery sme nimi 

obklopení. A predsa ide o integrálnu súčasť našej modernej technologickej spoločnosti. Od 

jednoduchých hračiek, domácich spotrebičov, automobilov a smartfónov až po veľmi 

sofistikované a výkonné systémy superpočítačov, neviditeľných stíhačiek a raketoplánov - ich 

kremíkovým mozgom sú mikroprocesory.  

Od pokusov s prvými tranzistormi v Bellových laboratóriách sa za viac ako pol storočie stihlo 

vyvinúť v oblasti integrácie ohromné množstvo technológií. Vedci a inžinieri boli a sú v prípade 

mikroprocesorov mimoriadne kreatívni a aj vďaka tomu je dnes práca s nimi veľmi zaujímavá a 

perspektívna.  

Cena niektorých 32-bitových jednočipových mikroprocesorov (MCU) dnes vďaka dobre 

zvládnutej výrobnej technológii klesla na hodnotu priamo konkurujúcu cene bežných 8-bitových 

čipov a tak je často výhodné tieto nahradiť modernejšou, výkonnejšou a efektívnejším 

variantom práve napríklad v podobe 32-bitových ARM procesorov. 

Vzhľadom na rýchly a veľmi dynamický vývoj mikroprocesorov nie je na slovenskom a 

českom trhu veľa odbornej literatúry, ktorá by riešila problematiku 32-bitových 

mikroprocesorov. Cieľom tohto príspevku je zoznámiť záujemcu s takýmito 32-bitovými 

mikroprocesormi architektúry ARM Cortex-M0 a poskytne mu základ pre začiatok práce s nimi. 

Túto prácu má zjednodušiť (ako názov napovedá - spoznávací alebo objavovací) vývojový kit 

STM32F0 Discovery od spoločnosti ST Microelectronics. 

II. STM32F0 DISCOVERY KIT

Spoločnosť ST Microelectronics pod spoločným názvom „STM32Fx Discovery kit“ ponúka 

niekoľko vývojových kitov so svojimi modernými 32-bitovými mikroprocesormi. Cieľom týchto 

kitov je uľahčiť prácu s týmito procesormi, uľahčiť vývoj a ladenie nových aplikácií, ale tiež 

uľahčiť prechod z 8-bitových príp. 16-bitových procesorov na 32-bitové MCU s architektúrou 

ARM. Prítomnosť nevyhnutných obvodov na kite „okolo“ čipu ako je zdroj taktovacieho 

signálu, napájacie obvody, niektoré periférne obvody, USB programovacie a ladiace rozhranie 

(ST-LINK/V2), robí z týchto kitov výbornú pomôcku pre uľahčenie práce s MCU rady STM32. 

Vývody procesora sú vyvedené po stranách dosky (Obr. 1) a je teda jednoduché k procesoru 

pripájať vlastné obvody bez nutnosti náročného spájkovania vývodov na rozmerovo pomerne 

malých čipoch. 
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Obr. 1  Fotografia a bloková schéma Discovery kitu 

III. MIKROPROCESOR STM32F0XX

„Srdcom“ STM32F0 Discovery kitu [1] je mikroprocesor typu STM32F051xx [2]. Ide o 32-

bitový mikroprocesor s redukovanou inštrukčnou sadou (RISC – Reduced Instruction Set 

Computers), ktorého základom je jadro s architektúrou ARM Cortex-M0 [3]. 

A. ARM Cortex 

Britská spoločnosť ARM Ltd. v súčasnosti procesory priamo nevyrába, venuje sa však ich 

vývoju. Architektúra ARM od svojho vzniku prešla niekoľkými generáciami, ktoré disponovali 

stále zaujímavejšími vlastnosťami. Ako príklad použitia architektúry ARM napríklad vo verzii 

7-A (rodina Cortex) je možné vyzdvihnúť aj legendárne zariadenia ako Apple iPhone 3GS, iPod 

Touch ale aj mnohé iné, ktorých procesory majú architektúru ARM.  

Rodina mikroprocesorov ARM Cortex je rozdelená na tri kategórie: 

Cortex-M – rodina procesorov optimalizovaná pre vložené aplikácie citlivé na spotrebu 

a cenu (biela technika, diaľkové ovládače, . . . ), 

Cortex-A – aplikačné procesory pre komplexné operačné systémy a užívateľské 

aplikácie vyžadujúce vysoký výkon (smartfóny, tablety, digitálna televízia, . . .), 

Cortex-R – procesory pre systémy reálneho času (brzdové systémy automobilov, pamäte 

PC, mobilné siete 3G, LTE, . . . ). 

Podrobný zoznam a opis jednotlivých verzií presahuje rozsah tohto článku, preto sa budeme v 

ďalšej časti zaoberať len pre nás podstatnou rodinou Cortex-M. Záujemcu o bližšie informácie 

je však možné odkázať na prehľad procesorov ARM [4]. 

Aj keď je Cortex-M0 najmenej výkonným jadrom v rámci rodiny Cortex, ide o jadro 

fungujúce veľmi efektívne a optimalizované pre menej náročné operácie. So spotrebou menšou 

ako 16 μW/MHz je jadro Cortex-M0 výnimočne úsporné. To je dosiahnuté hlavne redukciou 

počtu tranzistorov. S počtom tranzistorov súvisí aj veľkosť čipu a tak je Cortex-M0 zároveň 

najmenším jadrom s architektúrou ARM. Jadro používa inštrukčnú sadu 16-bitových inštrukcií 

(Thumb) a niektoré 32-bitové (Thumb 2) inštrukcie [5]. Celkovo je k dispozícii 56 

asemblerovských inštrukcií. Okrem výhod, ktoré plynú z použitia takto obmedzenej inštrukčnej 

sady tu je aj nevýhoda. Napríklad, zatiaľ čo rozšírená inštrukčná sada jadra Cortex-M3 

umožňuje zrealizovať niektoré operácie jedinou inštrukciou (napr. delenie), tak pri obmedzenej 

sade u Cortex-M0 je nutné na delenie použiť viacero inštrukcií. To samozrejme zamestná 

procesor na dlhší čas čo sa v konečnom dôsledku v zložitejších aplikáciách prejaví na výkone. 

Tieto obmedzenia sa však týkajú len jadra. Periférie (hlavne vďaka DMA – priamemu prístupu 

k pamäti) môžu dosahovať vyššie rýchlosti a nie sú nijak spomaľované obmedzenou inštrukčnou 

sadou jadra. ARM Cortex-M0 je vhodný všade tam kde doteraz dominovali 8-bitové a 16-bitové 

MCU. 
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Aktuálne najúspornejším jadrom architektúry ARM je však už jadro ARM Cortex-M0+ [6], 

ktoré vychádza z verzie Cortex-M0 a zachováva si všetky jeho kľúčové vlastnosti. 

IV. SOFTVÉROVÉ NÁSTROJE

Proces vývoja aplikácie pre mikroprocesor pozostáva z určitých krokov realizovateľných 

pomocou príslušných softvérových prostriedkov v PC. Nevyhnutnými úlohami pri vývoji 

aplikácie pre mikroprocesor je stručne povedané – editácia zdrojového kódu, kompilácia z 

príslušného programovacieho jazyka (preklad), spájanie súčastí programu z viacerých súborov v 

projekte (linkovanie) a vloženie skompilovaného kódu do pamäte MCU. Pri zložitých 

programoch tiež môže byť vhodná schopnosť ladenia programu priamo v MCU a krokovaním 

tak sledovať detailne každú zmenu, ktorú tá ktorá inštrukcia vykonala. Pri nedostupnosti 

hardvéru môže pomôcť simulácia činnosti MCU. Tieto funkcie, ale aj veľké množstvo iných vie 

poskytnúť niekoľko známych softvérových nástrojov (SDK – Software Development Kit alebo 

MDK –Microcontroller Development Kit). Všeobecne povedané je SDK/MDK kompaktný 

súbor softvérových nástrojov, ktoré sú integrované do jedného celku. Výsledkom je potom 

súbor v štandardných binárnych formátoch ako BIN, Intel HEX a Motorola S Record (SREC, 

S19). Medzi najznámejšie a často používané SDK/MDK pre vývoj mikroprocesorových 

aplikácií patria Keil, IAR, Raisonance, Attolic, Hitex. Vzhľadom na rozšírenosť a fakt, že v 

súčasnej dobe je Keil zastrešovaní priamo spoločnosťou ARM je vhodné pre vývoj aplikácie 

uvažovať práve o tomto MDK [7]. 

V. KONFIGURÁCIA PERIFÉRII 

Mikroprocesor STM32F051xx obsahuje široké spektrum periférii, od bežných (ADC, 

USART,...) až po tie menej bežné (Touch sensing controller, HDMI Consumer Electronics 

Control,...).  Na konfiguráciu každej periférie sú výrobcom pripravené inicializačné dátové 

štruktúry, a na prácu s nimi sú k dispozícii štandardné periférne funkcie [8]. Podrobné vlastnosti 

všetkých periférii sú uvedené v referenčnom manuáli mikroprocesora [2]. 

A.  Všeobecné vstupy/výstupy GPIO 

Každý vstupno-výstupný vývod (GPIO - General Purpose Input Output) môže byť 

programovo nastavený ako výstupný (push-pull alebo otvorený kolektor), ako vstupný (s alebo 

bez pull-up alebo pull-down odporov) alebo môže byť nastavený pre použitie periférnej 

alternatívnej funkcie. Väčšina vstupno-výstupných vývodov je zdieľaných s digitálnymi alebo 

analógovými alternatívnymi funkciami, ktoré sa volia programovo. 

Konkrétna konfigurácia GPIO potom môže vyzerať napríklad takto: 

Pred používaním inicializačnej štruktúry pre akúkoľvek perifériu sa táto štruktúra musí 

deklarovať takto (prípad GPIO): 

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 

Následne sa spustí taktovanie GPIO portu A touto funkciou (GPIO je pripojená na zbernicu 

AHB): 

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); 

Nižšie uvedená časť kódu zabezpečí konfiguráciu vývodu 9 s rýchlosťou úrovne 1, pracujúci v 

alternatívnej periférnej funkcii, s výstupom typu push-pull, bez pull-up/pull-down odporu. 

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; 
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_1; 
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; 
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; 

Obsah takto naplnenej štruktúry sa presunie do konfiguračných registrov príslušnej periférie 

pomocou funkcie: 

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 

Obdobným spôsobom sa konfigurujú všetky ostatné periférie, ktoré majú samozrejme vlastné 

inicializačné štruktúry s vlastnými parametrami. Nikdy však netreba zabudnúť na spustenie 

taktovania, nakoľko implicitne sú všetky periférne taktovacie signály vypnuté. Podrobné 
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možnosti konfigurácie, zápis štruktúr a parametrov sú k dispozícii v manuálne (v balíku 

štandardných periférnych funkcií a štruktúr) na stránke ST Microelectronics [5]. Vzhľadom na 

analogický spôsob konfigurácie ostatných periférii, tento postup ďalej už nie je popisovaný.  

VI. DEMONŠTRÁCIA FUNKCIE SÉRIOVEJ LINKY 

Celá konfigurácia GPIO vývodov, sériovej linky a spúšťania taktovania zberníc je riešená opäť 

pomocou inicializačných dátových štruktúr príslušných periférií a štandardných periférnych 

funkcií podobne ako je to ukázané v predchádzajúcej kapitole. 

Parametre sériovej linky USART boli nastavené takto: 

bitová rýchlosť – 115200 baudov, 

dĺžka slova – 8 bit, 

jeden stop-bit 

bez parity, 

hardvérové riadenie toku dát (signály RTS,CTS) vypnuté. 

A. Prevodník napäťových úrovní 

Vzhľadom na rozdielne napäťové úrovne komunikačných štandardov USART, RS232 a USB 

je nutné pri komunikácii mikroprocesora s PC použiť prevodník úrovní. Na tento účel je dnes 

dostupné veľké množstvo takýchto napäťových prevodníkov v integrovanej podobe. V princípe 

sú možné dve cesty ako prevod napäťových úrovní medzi USART a USB uskutočniť. 

Prvou možnosťou je nepriamy prevod použitím dvoch prevodníkov, pričom prvý zabezpečuje 

prevod medzi USART a RS232 a druhý následne prevod medzi RS232 a USB. Schéma 

prevodníka USART-RS232 je na Obr. 2. Je použitý integrovaný obvod MAX3232 s napájacím 

napätím 3.3 V v odporúčanom zapojení výrobcu. Pre napájanie 5 V z dosky kitu je prítomný 

napäťový stabilizátor LP2950 typu low-drop (s nízkym úbytkom napätia).  

   Druhou, jednoduchšou možnosťou je použitie priameho prevodníka USART-USB. Na tento 

účel sa používa známy obvod FT232, ktorý disponuje možnosťou pracovať s 5 V aj 3.3 V 

logikou. 

Obr. 2  Schéma prevodníka napäťových úrovní UART-RS232 

VII. DEMONŠTRÁCIA FUNKCIE A/D PREVODNÍKA 

V programe sa opäť využívajú štandardné knižničné funkcie periférií GPIO, RCC, USART a 

ADC procesora STM32F0xx. Konfigurácia periférií sa vykonáva zápisom do premenných v 

inicializačných štruktúrach, ktorými sa následne použitím štandardných funkcií naplnia príslušné 

konfiguračné registre. 
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A. Zosilňovací obvod signálu pre A/D prevodník 

Pre väčšiu flexibilitu použitia AD prevodníka je pre demonštračné účely navrhnutý 

zosilňovací obvod, ktorého schéma je na Obr. 3. Obvod slúži na zosilňovanie malých signálov 

na úroveň vhodnú pre AD prevodník. Fotografia obvodu je na Obr. 4 a na Obr. 5 je potom 

fotografia pripojenia tohto obvodu a prevodníka USART-USB ku kitu. 

Použitý je precízny operačný zosilňovač (OZ) AD8032 typu rail-to-rail. Ide o jednoduché 

zapojenie neinvestujúceho zosilňovača, resp. sledovača napätia. Zosilnenie je nastaviteľné 

zmenou odporu spätnej väzby posuvným prepínacom. Použitý OZ dokáže pracovať s 

nesymetrickým napájaním s minimálnym napätím 2.7 V, takže tento zosilňovací obvod je možné 

napájať priamo z dosky Discovery kitu (3 V). Všeobecne majú OZ veľmi veľkú vstupnú 

impedanciu a preto nie je zdroj meraného napätia prakticky vôbec zaťažovaný. Obvod teda 

zároveň plní funkciu impedančného oddeľovača. V prípade odporov použitých v nasledujúcej 

schéme je zosilnenie možné nastaviť na hodnoty 1, 2 a 4 jednoducho posuvným prepínačom. 

OZ typu rail-to-rail je použitý pre jeho vlastnosť, ktorá mu na rozdiel od obyčajných OZ 

umožňuje zosilňovať signáli v celom rozsahu napájacieho napätia. Je preto schopný aj pri 

nesymetrickom napájaní zosilňovať napätie s úrovňou už od niekoľko málo milivoltov, a na 

výstupe dosahovať napätie až do úrovne napájacieho napätia. Táto vlastnosť OZ typu rail-to-rail 

je pre aplikácie zosilňovania nízko-úrovňových signálov kľúčová. 

Obr. 3  Schéma zosilňovacieho obvodu signálu pre A/D prevodník 

Obr. 4  Fotografia zosilňovacieho obvodu signálu pre A/D prevodník 
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Obr. 5  Fotografia zapojenia zosilňovača a prevodníka napäťových úrovní k Discovery kitu 

Pred samotným zostavením tohto zosilňovacieho obvodu bola vykonaná jeho simulácia v 

softvéri Multisim 11 od známej spoločnosti National Instruments. Pri simulácii bolo zistené, že 

obvod nepracuje tak ako by sa dalo očakávať. Vzhľadom na zapojenie operačného zosilňovača 

ako sledovača napätia (zosilnenie G = 1) by malo byt výstupné napätie v tomto prípade rovné 

vstupnému napätiu. Obdobne nesprávne zosilnenie nastáva aj pri zmene odporu spätnej väzby. 

Ukázalo sa, že tento problém sa nevyskytuje po zmene nesymetrického napájania OZ na 

symetrické. Tento problém pri simulácii je spôsobený chybným matematickým (SPICE) 

modelom OZ AD8032AN. V reálnom zapojení sa problém nevyskytoval.  

Simulačný softvér NI Multisim vo verzii 12 (aktuálne pri písaní tohto článku) je dostupný 

zadarmo v časovo obmedzenej forme na stránkach výrobcu. Jedná sa o jeden z najviac 

prepracovaných elektronických simulačných prostredí na báze jadra SPICE. 

VIII. ZÁVER

Cieľom tohto príspevku bolo vytvoriť stručnú príručku pre začiatok práce s modernými 32-

bitovými mikroprocesormi STM32F0xx pomocou vývojového kitu Discovery od rovnakej 

spoločnosti. Boli vytvorené programy v programovacom jazyku C, ktoré demonštrujú 

konfiguráciu a funkciu vybraných periférii mikroprocesora [9].  

Aj keď môže pre začiatočníka vyzerať konfigurácia periférií pomocou inicializačných funkcií 

a dátových štruktúr zložito, nie je tomu tak. Naopak, konfigurácia 32-bitového mikroprocesora 

priamo zápisom všetkých hodnôt do všetkých konfiguračných registrov by bola bez týchto 

vyšších funkcií veľmi náročnou a hlavne zdĺhavou záležitosťou. Štandardné periférne knižnice 

určené pre tento mikroprocesor veľmi dobre spĺňajú svoj účel. Je preto predpoklad, že s ich 

použitím, na základoch tohto príspevku, by v budúcnosti mohli vznikať ďalšie projekty s 

mikroprocesorom STM32F0 s konkrétnymi cieľmi a výstupmi. 
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Abstrakt — Cieľom tohto príspevku je vývoj hardvéru a realizácia DPA útoku, ktorý využíva 

informácie o spotrebovanej elektrickej energii kryptografického hardvéru. Meranie spotrebovanej 

energie sa vykonáva osciloskopom Agilent DSO9404A. Pre tento osciloskop bol vyvinutý ovládací 

program, ktorý má za úlohu komunikovať s kryptografickým hardvérom a ovládať osciloskop. Tento 

príspevok opisuje aj vývoj, návrh a výrobu troch elektronických zariadení, ktoré sú osadené 32-

bitovým mikrokontrolérom STM32 na báze jadra ARM Cortex-M3. Tieto mikrokontroléry 

vykonávajú šifrovací algoritmus AES, ktorý bol upravený pre potreby DPA útoku v programe Keil 

uVision. Namerané priebehy spotreby sú analyzované pomocou aplikácie napísanej v programe 

Matlab. 

Kľúčové slová — DPA, AES, Osciloskop Agilent, ARM Cortex-M3 

I. ÚVOD 

Odpoveď moderného človeka na otázku, či si vie predstaviť deň bez mobilného telefónu 

alebo počítača je vo väčšine prípadov jasná – NIE. Moderné technológie sa stali súčasťou nášho 

pracovného aj súkromného života. Ráno si skontrolujeme mail, cestou do práce prečítame 

správy na mobilnom telefóne alebo tablete, pri nákupe zaplatíme platobnou kartou, účty 

uhradíme cez internetbanking, pri prechádzke po námestí alebo posedení v kaviarni si cez Wi-Fi 

pripojenie opäť skontrolujeme mail alebo uskutočníme videohovor cez internet so vzdialenými 

blízkymi. Väčšina používateľov týchto technických vymožeností si neuvedomuje, aká je ich 

bezpečnosť. Tento príspevok sa nebude venovať konkrétnym, vyššie vymenovaným 

technológiám. Spájajú ich ale minimálne dve veci, a to je utajovanie prenášaných dát – 

kryptografia a zariadenie, ktoré šifrovanie vykoná – procesor. A kde je kryptografia, tam je aj 

kryptoanalýza, čiže snaha dešifrovať utajovanú informáciu alebo komunikáciu. Jedným zo 

spôsobov útoku na šifru je analýza spotrebovanej elektrickej energie tzv. DPA (Differential 

Power Analysis) útok na zariadenie, ktoré túto šifru vykonáva. 

Veda a jej vývoj napreduje míľovými krokmi, v budúcnosti by teda bolo reálne zamerať sa aj 

na vyššie spomenuté technológie. V rámci článku sa budeme venovať elementárnym 

zariadeniam, ktoré sú schopné vykonávať šifrovanie – mikrokontrolérom. Objektom útokov bol 

32-bitový mikrokontrolér STM32F103C6T [1] na báze jadra ARM Cortex-M3 [2]. Pre tieto 

mikrokontroléry boli vyrobené špeciálne navrhnuté dosky plošných spojov, ktoré boli osadené 

aj oživené. Pomocou osciloskopu a jeho ovládacieho programu boli vykonané merania 

priebehov spotreby mikrokontrolérov počas šifrovania. Namerané priebehy boli ďalej 

analyzované za účelom získania tajného kľúča. Na testovanie bola použitá známa a rozšírená 

šifra AES. 

Príspevok je rozdelený do štyroch kapitol. Prvá kapitola je úvod, druhá je venovaná 

teoretickému úvodu k DPA útokom postrannými kanálmi na kryptografický hardvér. Tretia 

kapitola obsahuje samotnú realizáciu útoku pomocou osciloskopu Agilent DSO9404A a jeho 

ovládacieho programu. V štvrtej kapitole je opísaný vývoj hardvéru. Posledná, piata kapitola 

obsahuje záver, kde sú uvedené a zhrnuté dosiahnuté výsledky. 

II. DIFERENCIÁLNA ANALÝZA SPOTREBY – DPA

Pôvodný koncept DPA [3] zistil, že existuje súvislosť medzi kolísaním okamžitej spotreby a 

dátami s ktorými systém manipuluje. Kolísanie spotreby je malé a má tendenciu byť skryté 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 102 

medzi chybami pri meraní (použité nesprávne sondy, nastavenie osciloskopu, zlé umiestnenie 

meracieho bodu atď.) a v šume. To je možné obísť pomocou štatistických metód. Tieto techniky 

zahŕňajú vyhodnotenie rozdielov medzi priebehmi spotreby tak, aby bolo možné odhadnúť tajný 

kľúč. 

Základné kroky na vykonanie DPA útoku sú nasledovné: 

• Vykonať množstvo meraní na kryptografickom hardvéri počas šifrovania alebo

dešifrovania s rôznymi vstupnými dátami a tým istým neznámym kľúčom.

• Počas každej operácie odmerať priebeh spotreby a vhodným spôsobom ho zaznamenať.

• Namerané priebehy rozdeliť do podskupín, podľa vykonávaných operácií.

• Vypočítať štatistické rozdiely medzi priebehmi, ak sa vyskytnú rozdiely, je potvrdený únik

dát.

Korelačná analýza využíva model spotreby energie, ktorý je vytvorený vo fáze analýzy útoku. 

Model sa musí približovať skutočnej spotrebe mikrokontroléra počas šifrovacej operácie. Pre 

každú kombináciu šifračného kľúča je vytvorený model, ktorý sa podrobí korelácii s nameranou 

spotrebou.  

Správna hypotéza kľúča sa prejaví vysokým korelačným koeficientom. Najznámejšie modely 

využívajúce sa pri DPA analýze sú vytvorené pomocou Hammingovej váhy a Hammingovej 

vzdialenosti [4]. 

III. MERACIE PRACOVICKO PRE REALIZÁCIU DPA ÚTOKOV

A. Osciloskop 

Základom pre úspešný útok na kryptografický hardvér je kvalitný a výkonný osciloskop. 

Tieto nároky musia byť splnené, pretože objektom útoku budú pomerne rýchle mikroprocesory 

a v budúcnosti aj FPGA obvody. V tomto projekte pracujeme s osciloskopom Agilent 

DSO9404A z rodiny Infiniium 9000 Series [5]. Tento univerzálny osciloskop v sebe zahŕňa tri 

zariadenia: 

• Plnohodnotný osciloskop.

• Logický analyzátor – (platí pre typ MSO9404A, ktorý disponuje 16-timi integrovanými

digitálnymi vstupmi). Osciloskop DSO9404A je možné vylepšiť inštaláciou upgrade kitu

N2901C [6] na typ MSO9404A, čím sa rozšíri o túto funkciu.

• Protokolový analyzátor – analýza fyzickej vrstvy štandardov ako sú napr. USB, DDR1/2/3,

Ethernet, a protokolovej vrstvy štandardov I2C, SPI, RS232/UART, CAN, JTAG, USB,

PCIe, SATA.

Všetky tieto vlastnosti a kompaktné rozmery dosahuje aj vďaka použitým ASIC a Xilinx 

FPGA technológiám. LCD displej s nadštandardnou uhlopriečkou u osciloskopov 15“ a s 

dotykovým panelom umožňuje pohodlnú obsluhu a pozorovanie viacerých priebehov naraz. 

Osciloskop disponuje procesorom Intel Celeron s taktovacou frekvenciou 1,73 GHz, 2 GB 

RAM pamäte a nainštalovaným operačným systémom Windows XP. K dispozícii je široká škála 

aplikácií, špeciálne určených pre prácu s jednotlivými štandardmi. Základnou aplikáciou 

osciloskopu je Agilent Infiinium Software [7]. 

B. Štruktúra programu pre ovládanie osciloskopu 

Pri DPA útoku je potrebné mať kontrolu nad vykonávaným algoritmom na cieľovom 

hardvéri, merať a vhodne zaznamenávať namerané priebehy spotrebovanej energie.  Prvou 

požiadavkou je mať informáciu o aktuálnych vstupných dátach šifry. Docielime to 

komunikáciou počítača, z ktorého je program spustený, a meracím hardvérom prostredníctvom 

vhodného komunikačného rozhrania. 

Zavedením spätnej väzby od meracieho hardvéru, napríklad vyslaním zašifrovaných resp. 

spätne dešifrovaných dát sme schopní overiť korektnosť šifrovacieho algoritmu. Na Obr. 1 je 

zobrazené rozmiestnenie a prepojenie hardvéru a prístrojov na testovacom pracovisku pre 

realizáciu DPA útoku. 

Komunikácia prebieha cez sériové rozhranie, pričom dáta sú posielané vo forme paketov. 

Aplikácia v mikrokontroléri čaká na štartovací znak. Po jeho prijatí prijme aj zvyšok paketu, 

vypočíta CRC a skontroluje úplnosť paketu porovnaním vypočítaného CRC s prijatým CRC. Ak 

je všetko v poriadku, vykoná šifrovanie, počas ktorého vyšle osciloskopu cez výstupný vývod 

synchronizačný impulz. Tým sa spustí meranie s vopred definovanými parametrami. Počítačová 

aplikácia čaká na zašifrované dáta od mikrokontroléra, po prijatí skontroluje ich úplnosť, ak 

prijme neúplné dáta, vyšle sa mikrokontroléru opäť rovnaký paket. Ak prebehne komunikácia 

korektne, pristúpi sa k vyčítaniu nameraných dát z osciloskopu a ich uloženiu. Sú dva spôsoby 

uloženia dát. Prvým je využitie internej RAM pamäte osciloskopu pre namerané priebehy a až 
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potom ich uloženie do súboru. Druhý spôsob realizuje uloženie dát priamo na pevný disk, 

nevýhodou je dlhší čas potrebný na ukladanie. Celý cyklus sa opakuje pokiaľ sa nenameria 

potrebný počet priebehov spotreby energie. Pre programovanie, kompiláciu a ladenie 

používame vývojové prostredie Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition 

v9.0.21022.8 a DEV-C++ v.4.9.9.2 [8]. 

Obr. 1 Rozmiestnenie a prepojenie hardvéru a prístrojov na pracovisku útoku DPA 

C. Softvér pre analýzu nameraných priebehov 

Úlohou programu pre analýzu nameraných priebehov je určiť tajný kľúč. V tomto príspevku 

sme využili program napísaný v Matlabe, ktorý je vyvinutý a aj naďalej prebieha jeho vývoj na 

Katedre Elektroniky a Multimediálnych Telekomunikácií TU v Košiciach. Program pozostáva z 

nasledujúcich hlavných častí: 

• Načítanie nameraných priebehov do prostredia Matlab vo formáte .txt.

• Zarovnanie priebehov podľa taktovacej frekvencie mikrokontroléra.

• Odfiltrovanie vysokých frekvencií z priebehov.

• Výpočet hypotézy tajného kľúča s využitím Hammingovej vzdialenosti.

• Výpočet korelácie nameraných priebehov s hypotézami.

• Nájdenie najvyššej korelácie – správna hypotéza.

IV. TESTOVACÍ KRYPTOGRAFICKÝ HARDVÉR

Merania sa vykonávajú na hardvéri, špeciálne navrhnutým na základe požiadaviek pre 

úspešný útok. Snahou je minimalizovať rušenie z externého prostredia ako aj rušenie z napájacej 

časti samotného hardvéru. Ďalším faktorom je výber vhodných meracích bodov, umiestnenie 

meracieho rezistora a spôsob prenosu napätia až po osciloskop. Základným stavebným prvkom 

kryptografického hardvéru je mikrokontrolér, ktorého úlohou bude vykonávať šifrovací 

algoritmus AES. Cieľom návrhu a výroby testovacieho kryptografického hardvéru je testovanie 

DPA útoku a overenie funkčnosti meracieho pracoviska.  

A. Návrh dosky plošných spojov 

Táto časť bude venovaná problematike návrhu DPS, pre dosiahnutie čo najmenšieho rušenia 

mikrokontroléra od napájacej časti a najlepších výsledkov meraní počas DPA útoku. Návrh sme 

realizovali v programe Protel Design Explorer 99 SE verzia 6.6.7. Drvivá väčšina súčiastok je 

typu SMD určená pre povrchovú montáž. Vývodové sú len SMA konektory, konektor pre 

pripojenie prevodníka a konfiguračné prepojky. Puzdra pasívnych súčiastok sú volené čo 

najmenších rozmerov (0603). Prvky s vyšším prúdovým zaťažením, ako napr. filtre v napájacej 

ceste a  meracie rezistory majú puzdra väčšie (1206 pre meracie rezistory s maximálnym 

zaťažením 0,25W).  

Signálové cesty hrúbky 0,3 mm a puzdro mikrokontroléra LQFP48 so vzdialenosťou 

vývodov 0,5 mm je na hranici amatérskej výroby a ručného spájkovania. Dvojstranný plošný 

spoj sme vyrobili svojpomocne fotocestou. Komplikovanejšie je však ručné spájkovanie, 

pretože oproti profesionálne vyrobenej DPS tu chýba izolačná maska. Preto vznikajú skraty 

medzi spájkovanou plôškou a okolitou medenou vrstvou, často od seba vzdialené len 0,2mm. 

1  2

Osciloskop

Kryptografický
hardvér PCRS232Napájanie

Sonda pre
meranie

priebehu 
spotreby

Synchronizácia
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B. Rozmiestnenie súčiastok na jednotlivých vrstvách DPS 

DPS je rozdelená na dve časti –  „špinavú“ a „čistú“. Týmto rozdelením a rozmiestnením 

súčiastok chceme dosiahnuť čo najmenšie vzájomné ovplyvňovanie sa zdrojovej časti zapojenia 

od citlivej časti s mikrokontrolérom. Preto sa prvky zdroja nachádzajú na opačnej strane DPS 

ako mikrokontrolér. Zároveň je každé voľné miesto pokryté vodivou vrstvou pripojenou na 

spoločnú zem. 

„Špinavá“ časť: 

• Obsahuje obvody zdroja, konektory na privedenie napájacieho napätia a na sériovú

komunikáciu, konfiguračné prepojky, SWD programovací konektor a LED diódy.

• Je pripojená k „čistej“ časti cez odrušovacie filtre.

„Čistá“ časť: 

• Obsahuje mikrokontrolér s potrebnými súčiastkami (kryštály, rezistory, kondenzátory atď.)

a meracie rezistory spolu s konektormi pre pripojenie k osciloskopu.

• Je zo spodnej strany chránená súvislou vodivou vrstvou pripojenou na zem a z vrchnej

strany sa môže prispájkovať kryt z pocínovaného plechu.

Aby sa zachovala súvislá vodivá vrstva z druhej strany mikrokontroléra, nemohli byť v čistej 

časti použité žiadne signálové ani napájacie prekovenia medzi vrstvami. To skomplikovalo 

návrh a jeho estetickú stránku. Dokumentácia k navrhnutým DPS sa nachádza v [9]. 

Rozmiestnenie a vysvetlenie funkcií jednotlivých konektorov je pre STM32F103 dosku na Obr. 

2. Fotografia realizovaného hardvéru je na Obr. 3.

Obr. 2 Rozmiestnenie a funkcionalita konektorov na doske STM32F103 

Obr. 3 Fotografia kryptografického hardvéru s mikrokontrolérom STM32F103C6T 

V. ZÁVER A DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

V tomto príspevku sme navrhli a realizovali dosky plošných spojov s 32-bitovým 

mikrokontrolérom STM32F103C6T na báze jadra ARM Cortex-M3. Podarilo sa nám ich oživiť, 

otestovať sériovú komunikáciu, ladenie a programovanie cez SWD rozhranie ako aj vykonať 

základné merania spotreby. 

Bolo tiež vytvorené meracie pracovisko, pomocou ktorého sú realizované automatické 

merania okamžitých priebehov spotreby šifrovacích zariadení. Pomocou tohto hardvéru môžeme 

testovať a analyzovať rôzne metódy DPA útokov na rôzne kryptografické algoritmy a tiež nám 

+Vin              TRIGGER

GND           vystup GND

RxD  výstup z C

TxD  Rpow1 OUT

+Vprevodník    Rpow1 IN

GND

GND

Vcc

BOOT1  BOOT0

RS232
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umožní testovať analyzačné algoritmy vyvíjané v rámci projektu APVV na Katedre Elektroniky 

a Multimediálnych Telekomunikácií. 
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Abstract — Sentiment analysis and opinion mining are very important fields of study in the 

present. It is important to separate useful opinions from the others due to large amount of various 

opinions  on  the  web.  Even common  Internet  user  uses  opinion  mining  when  shopping  on the 

Internet. Majority of people shopping on the Internet decides what to buy mainly based on user 

reviews of product they want to buy. However, the number of reviews can become so large that it 

would be impossible to perform opinion mining manually. Therefore there is a need for a specialized, 

automated opinion classifying applications. D e s c r i b e d  b e l o w  w i l l  b e  an application that 

can classify selected opinions inspired by a method of Artificial Intelligence specifically the Naive 

Bayes classifier. 

Keywords  —  artificial  intelligence,  discussion forum,  methods  of  artificial  intelligence, 

Naive Bayes classifier, opinion mining, opinion classification, sentiment analysis, social web 

I. INTRODUCTION 

Common Internet user is nowadays surrounded by large amounts of information and 

opinions of others. Some of these opinions can prove useful to other people, but due 

to numerous opinions that can be usually found in discussion forums, it is very time 

consuming to find the information we need.  This is the reason that sentiment analysis and 

opinion mining is gaining in importance lately. It is possible to retrieve valuable 

information from number of opinions through automated opinion mining. 

The aim of this paper is to propose a solution to opinion mining and sentiment analysis and 

classification based on methods of artificial intelligence, especially Naive Bayes classifier 

II. OPINION MINING AND SENTIMENT ANALYSIS

Opinions have a large impact on people’s behavior. Attitudes, behavior and choices that 

people make are dependant on opinions, either their own or somebody else’s opinions. 

These opinions were created based on their actual experience or on the opinions of others. 

Therefore if we have to make choices in situations, that we have no experience or only a 

little with, we ask for an opinion of somebody else. 

People have become more engaged on the Internet and on the Web around year 2000. 

This was because of Web 2.0 which meant more user friendly web pages. Discussion 

forums started to appear on more pages, especially on those that were trying to sell a 

product. The marketers have  realized  that  satisfied  customers’ opinions can  be  a 

great  unpaid  promotion for  the product. Also the blogs, vlogs – video blogs and social 

networks gained more popularity and new ones were created [1]. 

These events have caused a lot of users’ opinions to appear on the Web. These opinions 

were and still are in such large numbers, that it is impossible to analyze them manually. 

That is the reason why automated opinion mining and sentiment analysis gained 

importance since year 

2000. From this year on, sentiment analysis and opinion mining became one of the main 

fields of natural language processing. Due to its importance, sentiment analysis and opinion 

mining have spread from computer science to management and social studies[2].  

mailto:hresko@student.tuke.sk
mailto:machova@tuke.sk
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III. PROBLEM FORMULATION

One approach to opinion classification is through using multiple dictionaries, for each class 

one. The aim of this paper was to classify positive and negative opinions. In this case it would be 

needed to have two dictionaries with words either belonging to one class or another. But in 

natural language processing it is very hard to tell which word belongs where, because some users 

may use mentioned word in negative way and others in positive way. Therefore I decided to 

make one large collection of words, with each of them having stored additional information such 

as number of word occurrences in positive and in negative posts. With this method it was 

possible for a word to have a negative value number and as well positive value number.  

Table 1 

Example of a collection entry for word “dobrý” 

Word Number of word 

occurrences in 

positive posts

Number of word 

occurrences in 

negative posts

Number of positive 

posts that contain 

this word

Number of negative 

posts that contain this 

word

dobrý 15 3 12 3

Opinion mining and sentiment analysis proposed in this thesis can be summarized into 

these three steps[3] : 

A. Data collection for training set 

After some consideration it was decided that user posts from discussion forums would be 

acquired from [4] which is a forum about movies and series. It was chosen because of the 

biggest database of user posts and because the posts had fairly good information value 

(discussion posters were mainly rating the movie/series). 

B.  Natural language processing 

After the data was exported from the website, user posts had to be preprocessed 

before placing them into training set. This consisted of : 

a) tokenization –splitting sentences into words, each unique word was used as an

individual unit

b) removal of additional characters (non-letter characters e.g. : “*.!?()12”)

c) removing stop words- stop words are words that have very little or no meaning

for opinion classification. These are for example : “ and, so, but, that, the” in

English language

C. Classification 

Various algorithms that use methods of Artificial Intelligence were analyzed to determine 

which would be the most suitable for classification of user posts. The two experimentally 

used to determine the best result were the following: 

1. Decision tree learning algorithm : decision trees are constructed from the

bottom up. There is a root node at the bottom and it is in fact a word or a term

that is used in a first condition when classifying a post. The condition is, whether

the post contains aforementioned word. Based on whether the condition is

fulfilled or not, two new nodes are created and linked to the root node. The same

mechanism as with the root node is repeated with the new nodes until the

algorithm comes to the final – leaf node and in that node, the decision based on

fulfilled conditions is made, whether the post will be classified as positive or

negative. Unfortunately this algorithm performs well only under the condition,

that words in training set and in testing set are not contradictive, or only a few of

them are contradictive[5].

a. During my research and work on this paper I learnt that people’s opinion

and post are constructed differently with each user, therefore each word 

can be used in a positive post or negative post. Even with the words that 

were logically showing strong signs of membership to one class, there 
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was at least one occurrence in the other class. Rate of successfully 

classified posts was very low and the final tree which was given the 

training set of 20,000 words was able to classify posts based only on a 

few words (sometimes even as few as 1 or 2 words) 

2. Naive Bayes Classifier: this approach uses probabilistic theorem. It uses the

following formula for classification.

This formula states, that the probability that A will happen on condition that B is true 

equals : 

Main advantage of this algorithm in comparison with other classifiers is that it is 

fairly simple to calculate the probability and then based on a probability decide which 

class does the post belong to. However, it has disadvantage similar to the one 

decision tree based algorithm has and that is that for a perfect functionality the 

attributes (words) have to be independent. Despite this flaw, the Naive Bayes 

Classifier achieves very good classifying results that are comparable with the results 

of algorithms that are much more complicated[6]. 

IV. CREATING AN APPLICATION BASED ON NAIVE BAYES CLASSIFIERHELPFUL HINTS

It was needed to create an automatic classifier, that could classify large amounts of data 

relatively fast. For this purpose it was agreed that the application would be programmed in C# in 

integrated development environment Microsoft Visual Studio. The application handles 

classification as stated in these following points: 

1. Importing data from a discussion forum – importing data from <p> tags in HTML

code of a website 

2. Text preprocessing – tokenization, removal of stop words and non alphabetical

characters 

3. Creation of training set - posts from discussion forum are divided into two groups,

positive and negative, according to their evaluation on website, then are these posts 

split into words and number of occurrences in positive and negative posts are 

calculated for these words 

4. Adding new posts in order to be classified - – it was set that the new posts could

directly be added by user into the textbox, or by specifying an URL adress from 

where the posts would be classified 

5. Naive Bayes classifier application on new posts - new posts are divided into words

and these words are compared to the words in a training set, if they match words in 

training set, values about number of occurrences are assigned to them. Afterwards 

probability values of Naive Bayes method are calculated according to the formula 

described in the previous chapter 

6. Results representation - the output of this application is either :

a. information about the positive or negative classification of a new post

Fig. 1 Example of output with information about classification of new post 

b. information about classification of posts from web page and a graph

representation of positive to negative posts ratio on a selected URL



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 109 

V. THE BEST ACHIEVED RESULTS 

During the research it was proven that the best results can be achieved if the training set is 

made of a large number of posts and approximately 1:1 ratio with words in positive and negative 

training set class. The best results were achieved with 1350 posts in the training set for each 

class and approximately 22500 words for each class 

Table 2 

Best achieved results 

Real positive Real negative 
Classified as positive 1263 322 
Classified as negative 987 1828 

Total 2250 2250 

Class precision : 

a) for positive class: 0.7968

b) for negative class:0.6494

Class recall: 

a) for positive class:0.5613

b) for negative class:0.8124

VI. CONCLUSION

Above 60% precision was achieved in this work. However precision could be higher with 

implementing TF-IDF weighting and Informational gain methods. Also the improvement could 

be made with adding additional methods in text pre-processing, for example n-grams. There are 

various application for this kind of opinion mining. Solution proposed in this thesis can be used 

by [4] to help user find the overall opinion about a movie. Also with small adjustment there is a 

possibility to use such classification application as a spam filter or swear words filter or a filter 

that can remove terroristic, obscene posts 

Opinion mining and sentiment analysis has great potential and is gaining importance each 

year. This is proven by a number of companies that are cooperating with analysis experts or 

creating their own analysis departments in order to improve their marketing strategies and 

generally learn about the opinions of customers.  
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Abstract — The paper describes utilization of Hamon approximation for current response 
analysis of insulation system based on liquid material. Calculated data for dielectric loss factor were 
analysed. Liquid insulation system is used primary for power transformer insulation in electric 
power engineering and that is why samples of inhibited mineral oil were investigated. Values of 
thermal field were chosen as parameter for current responses analysis.  
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I. INTRODUCTION 

One century ago Schweidler [1] described according to superposition principle that an 
insulation system based on dielectrics forms a capacitive object and its frequency dependence of 
capacitance and the conductance of a capacitor  were related to time dependence of the 
polarization current flowing through this capacitor after application of the direct voltage step. It is 
easy to observe polarization spectrum in frequencies higher that 1 Hz. It can be done by several 
AC methods based on bridge measurement systems. Magnitude of current of source is main limit 
of these methods. It has to be mentioned, that for capacitance object as insulation system of turbo-
generator with capacity around 300 nF and for test voltage 15 kV amplitude of current up to 1400 
mA is need. The output power is more than 21 kVA. It is very difficult for industrial application. 
On the other side, direct methods are limited only according to resistivity of the test object defined 
in infinity time. There are several methods using measurements in DC voltage in time domain or 
AC voltage in frequency domain [2], [3]. Influence of electric field on transformer oil was 
examined in [4] According to electro-physical properties of materials it is possible to transfer data 
from time domain to frequency domain [5], [6]. 

II. HAMON APPROXIMATION

A. Theoretical background 

Hamon [7] described, that large (e.g. greater than about 10 sec), the method is best adapted to 
the rapid evaluation of loss factors at frequencies below 0.01 Hz, where direct measurement 
would be tedious or impracticable. 

The approximation was developed as an aid in the experimental study of the reversible 
anomalous charging current and low-frequency power loss in solid dielectrics at low field 
strengths. 

It has proved of considerable value in comparing the results obtained by DC methods with the 
more usual AC test results, since both sets of data can be plotted on a single graph.  

There are two equations described relative permitivity ε‘  and dielectric loss factor ε”  

ε��ω� = �
�	


C� + � Φ�t�. cosωt	dt�
� �		 �1�	

ε���ω� = �
�	

���
� + � Φ�t�. sinωt	dt�

�  	 �2�	
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where 

Ca is geometrical capacity (capacity of object with vacuum between electrodes), 

C0 is capacity of object at very high frequencies, 

G0 is the steady-state direct conductance. 

Φ(t) is the current flowing in the sample after applying direct voltage in time t, 

ω is the angular frequency, 2πf. 

Φ(t) does not include the steady-state conduction current from which G0 is calculated; thus 
Φ(∞)=0.

Dielectric loss factor ε‘’  can be calculated from current observed response in time domain as 

ε���f� ≈ %&�.'
( )

*.+.�	., (3) 

where 

i(0.1/f) is the total charging current in time 0.1/f after applying DC voltage including 
steady-state element, 

U is applied voltage, 

f is frequency. 

This approximation Φ(t) is derived initially by assuming that the relaxation function which 
defines the anomalous charge and discharge currents as a function of time, is of the form 

Φ(t) =  β. C/. t01 (4) 

where 

β and n are constants for a particular material at a particular temperature.  

Then equations (1) and (2) using mentioned conditions can be formulated as follows: 

ε�(ω) = ��
�	

�1 + β. ω10�Γ(1 − n)cos (�01).+
*  (5) 

ε��(ω) = �
�	

���
� + β. C�ω10�Γ(1 − n)cos 1.+

*  (6) 

Equation (6) often appears in a different form, obtained by substituting π/Γ(n) sin(πn) for Γ(l-n) 
in the form given here. 

B. Dielectric loss factor 

The effect of departures from the t-n law on the accuracy of the approximation is dealt with by 
calculating the true and approximate loss factors at different frequencies for certain hypothetical 
relaxation functions in which the departure from a t-n law is more marked than that usually 
found in practice. These calculations showed that the approximation is still useful even though 
the true function deviates appreciably from a t-n law. 

ε��(ω) = 7G� + Φ(t�)9/(ω. C/) (7) 

where ω and t1 are related to 

ω. t� = �Γ(1 − n)cos 1.+
*  

0�/1
(8) 

Under these conditions, the approximation is correct within about ± 3 % provided that 
0.3 < n < 1.2. 

ε��(ω) ≃ 7G� + Φ(0.63/ω)9/(ω. C/)  (9) 
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Total charging current i(t) consists of polarization current and direct conduction current in 
infinity time. After applying direct voltage it can be determined relation  

i(t�/U � G�  Φ�t�  �10�

Then equation (9) can be written as 

ε���ω� ≃
%��.@A/��

�.�	,
  �11� 

or alternatively 

ε���f� ≃
%��.�/B�

*.+.B.�	,
  �12� 

III. EXPERIMENT

Al though, the approximation is correct within about ± 3 % provided that 0.3 < n < 1.2 and it is 
valid for solid materials, we tried to arrange experiment with mineral oil used for power 
transformer. Inhibited mineral oil samples were measured. Oil was new without past ageing 
process. It is quite easy to calculate dielectric loss factor according to (11) or (12), but when it is 
impossible to observe condition 

0.3 < n < 1.2   �13� 

we tried to calculate parameters β and n and to solve (4). 

A. Mearuring instruments and setup 

The scheme of connection is showed in Fig.1 Electrode system Tettex 2903/AT was used for 
creation of measuring object from liquid material. 

Figure 1.  Electrometer Keithley 617 

 This electrode system was heated and temperature was controlled from 24 °C to 90 °C. The 
system is showed in Fig.2. 

Figure 2.  Opened electrode system 
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The test voltage was 100V DC and was controlled with the instrument 100V DC supply. 

Figure 3.  Electrometer Keithley 617 

Current responses to DC voltage were measured during 1000 s of charging. Measuring 
instrument electrometer Keithley 617 (in Fig. 3) was controlled by PC and connected with PC 
through IEEE 488.2 interface. Control software was written in Hewlett Packard Virtual 
Engineering Environment. Calculation was done in Matlab and Excel using modified equation 
(12). The results are showed in Fig. 4.   

Figure 4.  Dielectric loss factor frequency behaviour 

IV. CONCLUSION

An influence of thermal field on dielectric loss factor ε” was analysed. Hamon 
approximation was used to calculate imaginary element of complex permittivity from charging 
current.  Steady voltage with magnitude 100 V was used for charging samples. Measuring time 
was adjusted to 1000 s. First measured current sample was in 300 ms and that is why the 
observing spectrum was from 1 mHz to 300 mHz. As it evident from Fig. 4, there is a 
significant influence of temperature on dielectric loss factor. When temperature of sample is 
rising, the dielectric loss factor is rising too. The observing behaviour is monotonous. There is 
one exception in curve for 70 °C, where shape is a straight line in log-log scale. The reason 
could be a water releasing from oil, that appears in temperature range 65 – 70 °C in water – oil 
system.  

The method is useful to diagnostics of oil insulation systems in distribution and transmission 
transformer in low frequencies and it can increase a reliability of them [8]. It is necessary to 
know dielectric loss factor behavior because it is impossible to measure it in the same 
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temperature in service condition and follow-up comparison is very difficult without re-counting. 
Data from Fig. 4 can serve for this purpose. 
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Abstrakt — Kvapalné dielektrika plnia dôležitú úlohu v izolačnom systéme elektrických zariadení 

už viac ako 150 rokov. Počas prevádzky  elektrických zariadený musia plniť rôzne funkcie 

a zachovávať  si svoje vlastnosti  v rôznych prevádzkových podmienkach. Vhodnými diagnostickými 

metódami sa dajú určiť  zmeny ich vlastnosti a tak predísť stratám , prípadne  zničeniu zariadenia . 

Tento článok je zameraný na meranie stranového činiteľa a relatívnej permitivity v závislosti na 

tepote , ktorá je  jedným z mnohých faktorov ktoré ovplyvňujú dielektrické vlastnosti kvapalných 

dielektrík  počas prevádzky elektrických zariadení.  

Kľúčové slová — stratový činiteľ, relatívna permitivita, teplota, meranie 

I. ÚVOD 

Celosvetovo zvyšujúci sa  dopyt  po eklektickej energii  kladie dôraz na  konštruovanie vždy 

spoľahlivejších a výkonnejších elektrických zariadení. Každá časť týchto zariadení  musí  byť 

vyrobená s veľkou precíznosťou. Izolačný systém patrí medzi najdôležitejšie  časti a preto sa 

mu venuje  veľká pozornosť nielen  v procese výroby ale aj počas prevádzky. Kvapalné 

dielektrika patria medzi základné izolačné materiály a vďaka ich vlastnostiam našli uplatnenie 

v širokej škále elektrických zariadení. Prevažná väčšina  transformátorov , kondenzátorov , 

spínačov a iných zariadení  používa  ako  izolačný systém  kombináciu  izolačných materiálov. 

Najčastejšie to býva  kombinácia olej - papier. V dnešnej  dobe ja snaha vymeniť široko 

používane minerálne oleje za environmentálne prijateľnejšie prírodné estery. Vzhľadom na ich 

lepšie environmentálne vlastnosti , vyššiu požiarnu bezpečnosť  sú prírodne estery považované 

za  potenciálnu náhradu minerálnych olejov[1].  

II. STRATOVÝ  ČINITEĽ

Izolačný systém elektrického zariadenia si môžeme predstaviť ako  dielektrikum 

kondenzátora, ktorého elektródy tvoria  vysokonapäťovú a nízkonapäťovú (uzemnenú) časť 

daného zariadenia. Po  priložení striedavého napätia k tomuto kondenzátoru začne dielektrikom 

pretekať prúd. Ideálne dielektrikum nevykazuje žiadne straty a vektor  nabíjacieho prúdu 

dielektrika má výhradne kapacitný charakter a je posunutý o 90° od vektora priloženého 

napätia[2]. Nakoľko izolačné materiály používané v elektroenergetických zariadeniach nie sú 

ideálne, prúd prechádzajúci dielektrikom obsahuje okrem  jalovej zložky aj činnú zložku, ktorá 

je spôsobená vodivosťou a polarizáciou dielektrika. Stratový činiteľ tg δ je definovaný ako 

tangens uhla, o ktorý sa líši fázový posun reálneho dielektrika od fázového posunu prúdu 

ideálneho dielektrika. Hodnota činiteľa dielektrických strát súvisí s dielektrickými stratami a 

jeho hodnotu je možné považovať za mierkou kvality izolačného systému[3]. Fázorový diagram 

je zobrazený na obr.1, kde U predstavuje priložené striedavé napätie, I je prúd prechádzajúci 

dielektrikom, kapacitný prúd ideálneho dielektrika je Ic ,polarizačný prúd je Ip. 
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,

Obr. 1  Fázový diagram reálneho kondenzátora [2]. 

Z fázorového diagramu môžeme tg δ určiť ako pomer prúdu IR k prúdu IC

  

C

R

I

I
tg   (1) 

III. RELATÍVNA PERMITIVITA

Relatívnu permitivitu εr  dielektrika môžeme definovať ako pomer  kapacity  elektród v 

priestore úplne zaplnenom príslušným dielektrikom Cx  ku kapacite rovnako usporiadaných 

elektród vo  vákuu C0. Udáva koľkokrát je sila pôsobiaca na náboj v danom prostredí menšia 

ako  vo vákuu.[4] 

 

0C

Cx

r    (2) 

 Permitivita závisí od polarizačných procesov, teploty, frekvencie. Z kvapalín sú izolantmi len 

látky s kovalentnou väzbou. Nepolárne kvapalné izolanty majú len elektrónovú polarizáciu, a 

preto relatívna permitivita nepresahuje hodnotu 2,5  a závislosť od teploty je relatívne malá. 

Polárne kvapalné izolanty majú elektrónovú aj dipólovú polarizáciu. Ich permitivita je tým 

väčšia, čím väčší je dipólový moment ich molekúl, čím rýchlejšie sa tieto molekuly pohybujú v 

elektrickom poli, pričom pohyblivosť je závislá od teploty a viskozity. Permitivita dipólových 

kvapalných izolantov je závislá od teploty a frekvencie [4].     

IV. POSTUP MERANIA  A MERANÉ VZORKY

 Na meranie teplotných závislosti kvapalných dielektrík bol  použitý automatický merací 

mostík  TETTEX AG - Type 2818/5283 , Obr .2, ktorý  meria  tg δ a C  v napäťovom  pásme od 

0kV do 2kV.  Kvapalné dielektrika sme merali  pomocou   nádobky , do ktorej  boli jednotlivé 

vzorky nalievané minimálne 6 hodín pred meraním  aby sa vylúčili  nepriaznivé vplyvy spojené 

s nalievaním. Po naliati vzorky  do nádobky  a ubehnutí daného časového intervalu sme 

odmerali  sledované veličiny pri 20°C. Následne sme zvyšovali  teplotu  od 20 °C do 100°C 

s krokom 20°C. Pri každej hodnote sme odmerali hodnoty  tg δ a C. Nádobku sme následne 

umyli, nechali  vyschnúť pri izbovej  teplote a proces opakovali s ďalšou vzorkou. Celé meracie 

pracovisko je zobrazené na Obr. 3. 

  Obr.2  Automatický mostík TETTEX AG [5]   Obr.3 Meracie  pracovisko [3] 
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Na porovnanie  teplotných  závislosti  relatívnej permitivity a stratového činiteľa kvapalných 

dielektrík boli  požité nasledovné  typy minerálnych   olejov a prírodných esterov: 

 rastlinný slnečnicový  olej  filtrovaný a chemicky upravovaný  pre  použite v

potravinárskom priemysle  (RS)

 rastlinný repkový olej filtrovaný a chemický upravovaný pre použitie v potravinárskom

priemysle  (RR)

 inhibovaný transformátorový olej ITO 100 vysoko rafinovaný minerálny olej s prísadou

2,6-di-terc-butyl-metylfenolu  (MI)

 inhibovaný transformátorový olej Nynas- Lyra X (ML)

V. NAMERANÉ VÝSLEDKY 

 Porovnanie  relatívnych permitivít vybraných  kvapalných dielektrík  môžeme vidieť na 

Obr.4 kde premenou je teplota, ako referenčná hodnota napätia bola zvolená hodnota 1kV a na 

Obr. 5 kde je premenou  napätie  od 0,2kV do 2kV pri konštantnej  teplote 60°C. Vzhľadom  na 

to že  u väčšiny  elektrických zariadení je prevádzková teplota práve v oblasti 60°C, táto 

hodnota bola zvolená ako referenčná pre porovnanie  jednotlivých vzoriek. Hodnota relatívnej 

permitivity bola vypočítaná podľa vzťahu (2) . Za C0  bola dosadená hodnota  60pF, čo je 

hodnota kapacity prázdnej suchej nádobky. 

Obr.4 Porovnanie teplotných závislosti relatívnych permitivít kvapalných dielektrík pri 1kV

Obr.5 Porovnanie napäťových závislosti relatívnych permitivít kvapalných dielektrík pri 60°C 

 Relatívna  permitivita s rastúcou teplotou klesá u všetkých  štyroch typov kvapalných 

dielektrík Obr.4. Nakoľko prírodné estery RR a RS sú polárneho charakteru hodnota 

ich permitivity je vyššia ako minerálnych olejov. U prírodných esterov môžeme 

sledovať strmší pokles εr ako u minerálnych olejov a to z hodnoty 3,3  pri 20°C na 
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hodnotu  3,01 pri 100°C pre slnečnicový olej. Podobne je to aj  u repkového oleja kde 

permitivita klesá z hodnoty 3,2 na hodnotu 2,9. U minerálnych olejov  tento  pokles 

nebol taký vžrazný. Z Obr. 5 vidíme že  hodnoty permitivity  jednotlivých vzoriek pri 

teplote 60°C sa v napäťovom  pásme  od 0,2kV do 2kV praktický nemenia. Aj v tomto 

prípade majú prírodné estery vyššiu permitivitu ako  minerálne oleje. 

Obr.6 Porovnanie teplotných závislosti stratového činiteľa kvapalných dielektrík pri 1kV 

Obr.7 Porovnanie napäťových závislosti stratového činiteľa kvapalných dielektrík pri 60°C 

 Teplotná závislosť stratového činiteľa pri 1kV je znázornená  na Obr. 6. U všetkých vzoriek 

tg δ s rastúcou  teplotou  exponenciálne  narastá .  Najväčší nárast bol zaznamenaný 

u rastlinného slnečnicového oleja a najmenší nárast u minerálneho oleja  Nynas – Lyra X. Pri 

porovnaní týchto vzoriek pri konštantnej teplote  môžeme vidieť že  stratový činiteľ 

v napäťovom pásme 0,2kV až 2kV nerastie  exponenciálne. Prírodné estery majú vyššiu 

hodnotu tg δ čo súvisí s vyššou hodnotu ich permitivity. U oboch  prírodných olejoch vidíme so 

zvyšujúcim sa napätím nárast stratového činiteľa. U minerálnych olejov tento nárast je menší 

ako  u prírodných a v prípade  ITO 100 hodnoty stratového činiteľa klesajú Obr. 7. 

VI. ZÁVER

 Príspevok  je  zameraný na meranie teplotných závislostí  relatívnej  permitivity a stratového 

činiteľa kvapalných dielektrík. Cieľom bolo  zistiť hodnoty týchto  ukazovateľov kvality 

izolácie pri rôznych  teplotách ktoré sa môžu v prevádzke vyskytnúť. Z nameraných výsledkov 

je vidieť že relatívna permitivita  s narastajúcou teplotou klesá  pri všetkých vzorkách. Prírodné 

estery majú vyššiu permitivitu a aj pokles je strmší ako  u minerálnych  olejov. Pri konštantnej 

teplote 60°C sa jej hodnota   v napäťovom pásme 0,2kV až 2kV praktický nemení. 
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 Stratový činiteľ  s narastajúcou teplotou  pri hodnote napätia  1kV exponenciálne narastá. 

Najväčšie hodnoty tg δ boli namerané u rastlinného slnečnicového oleja a najmenšie 

u minerálneho oleja Nynas – Lyra X. Pri konštantnej  teplote   a napäťovom pásme 0,2kV až 

2kV   hodnoty stratového činiteľa narastajú iba veľmi  málo a v prípade  minerálneho oleja ITO 

100 klesajú. Ďalší výskum  v tejto oblasti by mohol byť zameraný na skúmanie  týchto veličín 

pri vyšší hodnotách napätia  ktoré sa používajú v praxi. 
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Abstrakt — V tejto práci je popísaný inkrementálny algoritmus pre tvorbu zovšeobecnených 

jednostranných fuzzy konceptových zväzov založených na Galoisovej konexii v rámci metód z oblasti 

formálnej konceptovej analýzy, ktorý slúži na analýzu objektovo – atribútového modelu s rôznymi 

štruktúrami pre pravdivostné hodnoty atribútov. Táto metóda poskytuje zaujímavú príležitosť pre 

výskumných pracovníkov a dátových analytikov využiť metódy FCA pre odlišné typy atribútov bez 

potreby osobitného predspracovania. Výsledkom je, že takýto algoritmus môže byť užitočný pre 

každý objektovo – atribútový model s nehomogénnymi atribútovými typmi, čo je typické pre 

dolovanie v dátach alebo online analytické nástroje. Algoritmus umožňuje vytvoriť výstup založený 

na FCA vo forme konceptových zväzov, ktoré sú následne vizualizované s použitím nástroja 

implementovaného na báze knižnice JUNG.  

Kľúčové slová — formálna konceptová analýza, dolovanie v dátach, konceptové zväzy, vizualizácia 

I. ÚVOD 

Formálna konceptová analýza (FCA – Formal Concept Analysis [1]) je teória analýzy dát pre 

identifikáciu konceptuálnych štruktúr medzi podmnožinami objektov v dátach. Taktiež je známa 

aj ako teória konceptových zväzov založená na myšlienke formálneho kontextu, ktorý je 

reprezentovaný binárnym vzťahom medzi skupinou objektov a skupinou atribútov. FCA 

konštruuje páry objektov a atribútov známe ako formálne koncepty, ktoré spolu s hierarchickou 

štruktúrou ich usporiadania podľa generalizácie formujú konceptové zväzy. Je to typ 

konceptovej hierarchie, kde každý uzol reprezentuje podmnožinu objektov (extent) so 

zodpovedajúcou množinou atribútov (intent). FCA je užitočné v oblasti dataminingu, 

textminingu, objavovaní znalostí, vyhľadávaní informácií, rovnako ako aj v rôznych ďalších 

oblastiach strojového učenia a umelej inteligencie.  

Klasické FCA približuje situáciu, kde objektovo-atribútový model je založený na binárnom 

vzťahu (objekt má / nemá atribút). V praxi existujú príklady objektovo-atribútových modelov, 

pre ktoré sú vzťahy medzi objektmi a atribútmi reprezentované fuzzy reláciami [6][12][13]. 

Porovnanie prístupov k fuzzy konceptovým zväzom je popísané v [7]. Vzťah medzi objektmi a 

atribútmi je najčastejšie reprezentovaný maticou dát, v ktorej riadky odpovedajú objektom a 

stĺpce odpovedajú atribútom. Jednotlivé položky tabuľky odpovedajú o tom, s ktorým objektom, 

resp. atribútom majú vytvorený určitý vzťah.  

Špeciálny prípad fuzzy FCA sa nazýva jednostranne konceptový zväz, kde objekty sú 

zvyčajne považované za „crisp“ podmnožinu a atribúty nadobúdajú fuzzy hodnoty. Hlavná 

výhoda tohto prístupu je v kombinácií zhlukov (podmnožiny všetkých objektov) 

interpretovaných ako v klasickom FCA, s fuzzy atribútmi pre analýzu ich nebinárnych atribútov 

[9][3][8][4][11]. Všetky známe prístupy nám dovoľujú len jeden typ štruktúry pre pravdivostné 

stupne. Avšak je rozumné porovnávať objektovo-atribútove modely s rôznymi pravdivostnými 

hodnotami štruktúr pre ich atribúty [2]. Je možné kombinovať pravdivostne odlišné hodnoty 

štruktúr pre atribúty. To znamená: kvalitatívne atribúty s možnými hodnotami 0 a 1, 

kvantitatívne atribúty z intervalu reálnych hodnôt, ordinálne atribúty, atď.   

V nasledujúcich riadkoch a sekciách sú popísané detaily ohľadom modelu zovšeobecnených 

jednostranne fuzzy konceptových zväzov, ako aj ich vizualizácia prostredníctvom našej 

aplikácie s použitím knižnice pre prezentáciou grafov JUNG. 
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II. ZOVŠEOBECNENÝ JEDNOSTRANNÝ FUZZY KONCEPTOVÝ ZVÄZ

V tejto sekcii je popísané zovšeobecnenie jednostranne fuzzy konceptových zväzov, pričom 

však uvedieme len základné pojmy potrebné pre popis algoritmu a ďalšie časti práce, viac 

teoretických detailov a dôkazy je možné nájsť v [2].  

Usporiadaná štvorica c = (B,A,L,R) sa nazýva zovšeobecnený jednostranný formálny kontext ak 

sú splnené nasledujúce podmienky: 

1. B je neprázdna množina objektov a A je neprázdna množina atribútov.

2. L: A  CL je zobrazenie z množiny všetkých atribútov do triedy všetkých úplných zväzov

CL. Potom, pre každý atribút a, L(a) je štruktúra pravdivostných hodnôt pre atribút a.

3. R je zovšeobecnená relácia incidencie, t.j., R(b,a)L(a) pre všetky bB a aA. Preto, R(b,a)

reprezentuje hodnotu zo štruktúry L(a) akú dosahuje element bB pre atribút a.

V našom prípade R reprezentuje tabuľku dát pre analýzu – objektovo-atribútový model.

Hlavný rozdiel oproti predchádzajúcim prístupom je možnosť vytvoriť konceptový zväz pre 

tabuľky z rôznymi typmi atribútov (štruktúr pravdivostných hodnôt).  

Ak (B,A,L,R) je zovšeobecnený jednostranný formálny kontext, potom k nemu môžeme 

definovať dvojicu zobrazení : 2
B
  aA L(a) a : aA L(a)  2

B
 nasledovne:

   )),((inf abRaX
Xb

 , 

   ),()(,: abRagAaBbg  .

Táto dvojica zobrazení (,) tvorí Galoisovu konexiu medzi 2
B
 and aA L(a). Galoisova

konexia je fundamentálnym elementom pre FCA, preto takmer všetky nové fuzzy prístupy sú 

založené na takto definovaných zobrazeniach. V našom prípade, pre formálny kontext (B,A,L,R) 

získame C(B,A,L,R) ako množinu všetkých usporiadaných dvojíc (X,g), kde X  B, gaA 

L(a), spĺňajúcu (X) = g a (g) = X. Množina X sa zvyčajne nazýva extent a g je intent daného 

konceptu (X,g). Ak zadefinujeme čiastočné usporiadanie na C(B,A,L,R) tak, že (X1,g1) ≤ (X2,g2) 

práve vtedy keď X1X2 respektíve g1 ≥ g2, potom C(B,A,L,R) s týmto usporiadaním tvorí úplný 

zväz, ktorý sa nazýva zovšeobecnený jednostranný (fuzzy) konceptový zväz. 

Teraz môžeme popísať inkrementálny algoritmus pre tvorbu takéhoto zväzu. Nech (B,A,L,R) 

je zovšeobecnený jednostranný formálny kontext. Pre bB majme R(b) ako element of aA

L(a) taký, že R(b)(a) = R(b,a), t.j., R(b) reprezentuje b-tý riadok tabuľky dát R. Nech 1L 

predstavuje najväčší prvok z L = aA L(a), t.j., 1L(a)=1 L(a) pre všetky aA. Potom pseudokód 

algoritmu pre vytvorenie zovšeobecneného jednostranného konceptového zväzu môže byť 

popísaný nasledovne.    

Algoritmus (Generalized One-Sided Concept Lattice - GOSCL) 

Vstup: (B,A,L,R) 

begin 

vytvor zväz L := aA L(a) 

C := {1L},C  L – množina všetkých intentov 

while(B ≠ ) 

{ 

   vyber  b  B  

   C* := C 

   pre každé c  C*  

 C := C  {c  R(b)} 

   B := B \ {b}    

} 

pre každé c  C  

C(B,A,L,R) := C(B,A,L,R)  {((c),c)} 

end 

Výstup: C(B,A,L,R) – množina všetkých konceptov

Poznamenajme, že krok vytvorenia zväzu L := aA L(a) môže byť realizovaný rôznymi 

spôsobmi a je plne na programátorovi. Napríklad, nie je nutné ukladať všetky elementy 

produktu súčinu zväzov  aA L(a), ale je postačujúce (a aj efektívnejšie) ukladať iba jednotlivé 

zväzy L(a), nakoľko všetky potrebné operácie na zväzoch sa vykonávajú po zložkách. 
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III. IMPLEMENTÁCIA ALGORITMU GOSCL

V tejto sekcii sú popísané informácie ohľadom formátu vstupných súborov, rovnako ako aj 

grafický výstup. Vstupná množina musí mať preddefinovaný formát, pokiaľ má byť použitá 

implementácia GOSCL podľa [4]. V nasledujúcich riadkoch je zobrazená reprezentácia 

základnej štruktúry textového súboru pre import dát:  

n; o1; o2; o3; ... ; on 

k 

a1; typ atribútu; ... 

a2; typ atribútu; ... 

... 

ak; typ atribútu; ... 

r1 

r2 

... 

rn 

V prvom riadku, prvý znak (n) reprezentuje počet objektov, nasledovaný názvami objektov 

(oi). V ďalšom riadku, k je počet atribútov. Nasledujúce riadky s ai sú reprezentované 

definíciami daných atribútov. V každom z týchto riadkov sa na začiatku nachádza názov 

atribútu, potom jeho typ (chain, diamond, interval, general) a nakoniec nasledujú dodatočné 

informácie oddelené bodkočiarkou, ktoré závisia na type atribútu.  

Pre chain, sú tu všetky názvy elementov zoradené od najspodnejšieho po najvrchnejší 

(napríklad chain;0;1 pre binárne atribúty).  

Pre diamond, tu je najvrchnejší element, potom nasleduje najspodnejší, nakoniec nasledujú 

všetky medziľahlé elementy.  

Pre interval, sa tu nachádza minimálna a maximálna hodnota intervalu. 

Pre general, najprv sú vypísané všetky mená elementov. Za tým nasledujú informácie o 

usporiadaní , napr. pre každý element e vo zväze, ak sa tu nachádza element h, ktorý je 

porovnateľný a vyšší ako e. Táto informácia by mala byť pridaná do definície atribútu v súbore 

ako e <  h . 

Po definíciách atribútov, riadky v tabuľke dát ri sú reprezentované jeden po jednom až do 

konca súboru (hodnoty v riadkoch sú oddelené bodkočiarkou). 

Algoritmus pre GOSCL bol implementovaný v Jave. Všetky jeho nevyhnutné časti sú 

implementované modulárnym spôsobom s ohľadom na základné odporúčania podobné k Java 

Data Mining API. Balík GOSCL pozostáva z nasledujúcich častí: 

- goscl.attributes – obsahuje triedy súvisiace s modelovaním rôznych typov atribútov a 

operácie zväzov s týmito atribútmi 

- goscl.util – obsahuje užitočné triedy pre prácu s poliami, množinami, grafickými výstupmi 

alebo aj so vstupnými dátami zo súboru 

- trieda Context – reprezentuje tabuľku dát ako jednostranne všeobecný formálny kontext 

potrebný pre algoritmus 

- trieda Concept – poskytuje implementáciu formálneho konceptu ako Java objekt 

- trieda ConceptLattice – reprezentuje implementáciu jednostranne všeobecných 

konceptových zväzov ako špecifický kontajner pre formálne koncepty 

- trieda BuildGoscl – trieda s implementáciou algoritmu build metódy a metódy pre 

identifikáciu štruktúr konceptových zväzov podľa hierarchického usporiadania použitím 

čiastočného usporiadania definovanom pre koncepty 

Objekt Context má niekoľko dôležitých polí vo svojej definícií pre popis objektovo – 

atribútového modelu ako počet objektov, počet atribútov, zoznam názvov objektov, zoznam 

atribútov (ako atribútové objekty) a tabuľka dát reprezentovaná 2D maticou hodnôt 

(reprezentovaná typom string). Context môže byť vytvorený priamo v Jave alebo importovaný 

zo súboru použitím funkcie z triedy Utils.  

Trieda Concept obsahuje informácie potrebné pre identifikáciu konceptov ako extent 

(objekty, ktoré pokrývajú tento koncept), intent  (pole hodnôt typu string) a väzbu na vyššie a 

nižšie koncepty. 

Trieda ConceptLattice obsahuje zoznam všetkých konceptov pre aktuálny konceptový zväz. 

Je to relatívne jednoduchá štruktúra podobná typickému kontajneru v Jave.  

BuildGOSCL je algoritmus hlavnej triedy s metódou build , ktorá vytvára objekt typu 
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ConceptLattice vo svojom kontexte. Je to metóda, ktorá nastaví hierarchickú štruktúru medzi 

konceptmi aktuálneho konceptového zväzu. Táto metóda je založená na čiastočnom usporiadaní 

a najčastejšie je používaná pre vytvorenie grafického výstupu, ale môže byť znovu použitá aj na 

iné účely, kde hierarchická informácia je potrebná ako nevyhnutná informácia.  

Atribúty sú definované ako koncepty použitím niekoľkých tried v balíku goscl.attributes. 

Všeobecne, to je abstraktná trieda Attribute so základnými zdieľanými poliami (meno a typ 

atribútu) a abstraktnými metódami – top (navráti najvšeobecnejší element atribútového zväzu), 

bottom (vráti najmenej všeobecný element), compare (dva elementy atribútových elementov sú 

porovnané), join (implementuje operáciu join na atribútový zväz) a meet (implementuje 

operáciu meet). Tieto metódy sú potom implementované v triedach pre jednotlivé typy atribútov 

(Chain, Diamond, Interval, General), ktoré dedia abstraktnú triedu Attribute. 

IV. IMPLEMENTÁCIA VIZUALIZÁCIE KONCEPTOVÉHO ZVÄZU

Praktickým výstupom je aplikácia, ktorá dokáže, na základe zvolených parametrov, zobraziť 

interaktívny konceptový zväz vo webovom rozhraní.  

Medzi požiadavky na funkčnosť aplikácie patrí: 

- možnosť nahrávať súbory s dátami 

- schopnosť čítať CSV súbory 

- schopnosť zobraziť nahraté dáta  

- možnosť selektovať atribúty zo zobrazených dát 

- schopnosť vybudovať objektovo – atribútový model 

- graficky vizualizovať vybudovaný konceptový zväz vo webovom prostredí 

Medzi požiadavky na funkčnosť vizualizácie patrí: 

- vykreslenie zväzu konceptov (uzly, hrany, usporiadanie) 

- možnosť vypnúť / zapnúť zobrazenie relevantných dát alebo objektov 

- schopnosť pohybovať s celým zväzom a s jednotlivými konceptmi 

- možnosť približovania / vzdiaľovania celej štruktúry 

Po spustení projektu vo svojom IDE si používateľ zvolí CSV množinu, z ktorej chce 

vybudovať konceptový zväz a ten následne vizualizovať. Dáta je možné nahrať pomocou 

uploadera. Následne dostaneme informáciu o tom, či sa dáta nahrali úspešne. Ak áno, zobrazíme 

si ich. V zobrazenom objektovo – atribútovom modeli jasne vidno, čo sú atribúty, objekty a aké 

dáta im prislúchajú. Vyberieme si atribúty, z ktorých chceme vybudovať nový objektovo – 

atribútový model a z neho konceptový zväz. Potom dostaneme to, čo je v podstate cieľom 

aplikácie – štruktúru alebo zväz konceptov, ktorý v sebe nesie určitý počet konceptov, ktoré sú 

navzájom poprepájané. Aplikácia má byť súčasťou rozhrania, ktoré má združovať podobné 

aplikácie pre datamining / textmining. Všetky tieto aplikácie by mali byť spojazdnené v 

distribuovanom prostredí. To však už nie je úlohou tejto práce. 

Aplikácia bola implementovaná prostredníctvom JSP, GOSCL frameworku a vizualizačného 

JUNG2 frameworku [5]. Základný pohľad na štruktúru stránky web aplikácie je na Obr.1. 

Keďže GOSCL a JUNG2 boli vyvinuté v Jave, bolo potrebné nájsť spôsob ako ich navzájom 

prepojiť. Riešenie spočíva v použití JSP. JSP je technológia, ktorá pomáha softvérovým 

developerom vytvárať dynamicky generované web stránky založené na HTML, XML alebo 

inom type. JSP by sa dalo prirovnať k PHP s tým rozdielom, že používa Java programovací 

jazyk. Je to zmes Javy, JDBC, HTML, XML a Javascriptu.  

Vstupom do GOSCL-u je zvolená množina dát, výstupom z GOSCL-u je výstup, ktorý po 

menších úpravách bolo potrebné použiť na vstupe do JUNG-u. Výstup z JUNG-u je 

implementovaný do java appletu, ktorý zobrazuje interaktívny konceptový zväz. 

Obr. 1  Rozloženie modulov web aplikácie. 
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Na to, aby sme mohli vizualizovať konceptový zväz ako graf, potrebujeme si vypočítať 

súradnice jednotlivých uzlov (konceptov). Na to, aby sme mohli umiestniť vrcholy na určité 

súradnice, potrebujeme si ich určitým spôsobom špecifikovať a kategorizovať. Je potrebné 

poznamenať, že vrcholy v sebe nesú dôležitú informáciu o svojom usporiadaní. Na najvyššom 

mieste v štruktúre sa nachádza najvšeobecnejší vrchol (koncept). To je vrchol, ktorý obsahuje 

najviac objektov. Na najnižšom mieste sa nachádza vrchol, ktorý je najmenej všeobecný, čiže 

obsahuje najmenej objektov, alebo aj žiadny. Pre tieto dva prípady sa vytvorili nasledovné 

lokality. Prvý uzol má fixne určené súradnice, súradnice ostatných uzlov sa od neho budú 

odvíjať. Najnižší uzol má určenú lokalitu podobne ako najvyšší uzol, kde X-ová súradnica 

ostáva totožná so súradnicou najvšeobecnejšieho uzla a prepočítava sa len Y-ová súradnica.  

 Ostatné uzly bolo potrebné taktiež charakterizovať. Bolo potrebné určiť podmienky pre 

súradnice uzlov, ktoré:  

- obsahujú počet objektov nižší ako predchádzajúci uzol a súčasne vyšší ako nasledujúci; 

- obsahujú počet objektov vyšší ako predchádzajúci uzol a súčasne vyšší ako nasledujúci; 

- obsahujú počet objektov vyšší alebo rovný ako nasledujúci vrchol a súčasne počet objektov 

je rovný predchádzajúcemu alebo počet objektov je menší ako predchádzajúci uzol. 

Ak máme špecifikované tieto podmienky, algoritmus je schopný si vypočítať požadované 

pozície jednotlivých uzlov. V aplikácií sme nastavili biele pozadie, grafiku uzlov (farba 

označeného a neoznačeného uzla), farbu hrán, typ hrany a označenia uzlov, atď.  

Aplikácia obsahuje interaktívne vlastnosti, a to sú: pohybovanie so štruktúrou, približovanie a 

vzďaľovanie štruktúry, otáčanie alebo naťahovanie celého zväzu. Približovanie a vzďaľovanie 

štruktúry je možné pomocou tlačidiel plus a mínus. 

Ďalšou vlastnosťou štruktúry je spôsob manipulácie s ňou. Sú k dispozícií tri módy: 

transforming mód (slúži pre pohyb celej štruktúry, otáčanie a naťahovanie štruktúry), picking 

mód (slúži pre pohyb jednotlivých a taktiež viacerých uzlov), annotating mód (slúži pre 

pridávanie anotácií).  

Anotačný panel obsahuje funkcie pre nastavenie tvaru anotácie (obdĺžnik, kruh, ... ), 

nastavenie farby anotácie, výplň anotácie a nastavenie polohy anotácie (za alebo pred zväzom). 

V anotačnom panely je možné si farby zmiešavať podľa vlastnej potreby, je možné vyberať si 

spomedzi ponúknutého zoznamu farieb alebo nastavovať priehľadnosť anotácie v grafe. Každej 

anotácií je možné pridať vlastný popis.  

Poslednou oblasťou je zobrazovanie popisov grafu prostredníctvom checkboxov. Je možné 

zobraziť len názvy uzlov, len objekty, len dáta alebo všetky informácie naraz samozrejme 

prislúchajúce jednotlivým uzlov. Aj keď sa niektoré popisy prekrývajú, vôbec to neprekáža, 

keďže s uzlami je možné pohybovať a s uzlami sa pohybujú aj popisy. Potom tu funguje aj 

spomínané približovanie uzlov, čo umožňuje čistejší náhľad na jednotlivé popisy. Príklad 

vizualizovaného zväzu je na Obr.2. 

Obr. 2  Príklad rozhrania aplikácie a vizualizovaného konceptového zväzu pomocou knižnice JUNG. 
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V. ZÁVER 

Výstupom tejto práce je popis budovania konceptových zväzov pomocou FCA, ako aj 

funkčná interaktívna aplikácia, ktorá dokáže graficky zobraziť vybudovaný konceptový zväz. 

Aplikácia bola vyvíjaná v jazyku Java pomocou frameworku JUNG 2. Predspracovanie bolo 

taktiež programované v jazyku Java a je implementované v JSP. V budúcnosti je plánované túto 

aplikáciu rozbehnúť na distribuovanom prostredí, keďže veľkosť vizualizovaných konceptových 

zväzov môže nadobúdať relatívne rozsiahlejšie rozmery. Tým pádom by narástla aj výpočtová 

náročnosť, ktorú by bolo možné eliminovať práve takýmto spôsobom. Ďalšou a určite nie 

poslednou zaujímavou vychytávkou by bolo uloženie grafického výstupu aplikácie vo forme 

obrázka na disk.  
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Abstract—Tento článok je venovaný problematike optimalizácii prevádzky elektrizačných 
sústav(ES). Optimalizácia ES bola robená s cieľom minimalizovať činné straty v uvažovanej sieti. 
Za týmto účelom bol použitý STATCOM (Statický synchrónny kompenzátor). Uvažovaná sieť bola 
modelovaná v Power System Analysis Toolbox, v toolboxe programu Matlab. 

Kľúčové slová— elektrizačná sústava, optimalizácia, STATCOM 

I. ÚVOD 

V ES často dochádza k zmenám zaťaženia. Tieto zmeny môžu spôsobiť, že v určitom čase sú 
niektoré vedenia preťažované a v iných časoch naopak slabo využívané. S týmito zmenami 
dochádza aj k zmenám prevádzkových podmienok v ES. Ak tieto zmeny nie sú vhodne 
kompenzované, môže nastať stav, pri ktorom nebudú všetky prevádzkové parametre v rámci 
dovolených odchýlok (napr. napätia v uzloch siete) [5]. Pri takýchto stavoch môžu v sieti 
neúmerne narastať činné straty výkonu a tým aj prevádzkové náklady systému . Mnoho 
distribučných systémov pracuje s minimom monitorovacích systémov, hlavne s lokálnymi 
a manuálne riadenými kondenzátormi, odpojovačmi a napäťovými regulátormi. To všetko sa 
deje bez adekvátnej podpory prevádzkovateľov ES, pomocou výpočtov zameraných na 
optimalizáciu týchto stavov [1]. V súčasnosti však narastá trend automatizovať distribučné 
systémy s cieľom zvýšiť ich spoľahlivosť, účinnosť a kvalitu elektrickej energie. Optimalizácia 
prevádzky ES zameraná na zníženie činných strát výkonu je účinný a efektívny nástroj, ktorý 
umožňuje určiť činné straty v každej časti siete s cieľom ich celkového zníženia [3].   

II. STATCOM

STATCOM (Statický synchrónny kompenzátor) je založený na trojúrovňovom napäťovom 
meniči, využívajúcom IGBT tranzistory pre spoľahlivé a rýchle spínanie založené na 
širokopulznej modulácii. VSC (Voltage Source Converter) je plne riaditeľný zdroj napätia s 
fázou a frekvenciou systému a amplitúdou, ktorá môže byť spojito a rýchlo riaditeľná tak, aby 
mohol byť použitý pre riadenia jalového výkonu [2]. 

Obr. 1 STATCOM 
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III. FORMULÁCIA PROBLÉMU

Straty výkonu v ES sú závislé od mnohých faktorov. Tieto výkonové straty je možné rozdeliť 
do dvoch kategórií na činné a jalové straty. Odpor vedenia spôsobuje vznik činných strát 
výkonu, zatiaľ čo jalové straty výkonu vznikajú v dôsledku reakčných prvkov v ES. Zvýšená 
pozornosť sa často venuje predovšetkým činným stratám výkonu, nakoľko znižujú účinnosť 
prenosu elektrickej energie. Straty jalového výkonu sú sledované v súvislosti s tokom jalového 
výkonu v sieti. Tok jalového výkonu musí byť držaný na určitej úrovni, aby bolo možné udržať 
napätia v jednotlivých uzloch siete v rámci dovolených odchýlok [4]. Straty činné a jalového 
výkonu je možné určiť podľa vzťahov: 

����� � ∑ |�	|

��

	�� �	  (1) 

����� � ∑ |�	|

��

	�� �	  (2) 

Kde n je počet vedení v sieti, |I i| je veľkosť prúdu, ktorý prechádza i-ty vedením, r i a xi 
predstavujú odpor a reaktanciu i-teho vedenia. Rôzne druhy záťaží, ktoré sú pripojené k ES 
majú taktiež vplyv na výkonové straty. Distribučná sústava tvorí koncovú sústavu v ES. 
Problémy, ktoré môžu vzniknúť v distribučných sústavách majú vplyv na zákazníkov aj 
podporné služby. Jedným z týchto problémov sú poklesy napätia, ktoré musia byť redukované, 
aby hodnoty napätí v jednotlivých uzloch siete boli udržané v rámci dovolených odchýlok. 
Tieto problémy môžu narastať v prípadoch, ak sú siete radiálne a súčasne sa vyznačujú veľkou 
vzdialenosťou, alebo v prípadoch napájania veľkých záťaží. Preto riešenie takýchto problémov 
je nevyhnutné a hodnoty napätí musia byť v uzloch siete riadené. Riadenie napätia v podstate 
znamená riadenie jalového výkonu. Následne riadením jalového výkonu je možné ovplyvňovať 
napätia v jednotlivých uzloch siete, čoho výsledkom je zníženie strát výkonu. Sústavy sú 
vybavené zariadeniami, ktoré umožňujú riadiť napätia v jednotlivých uzloch [6]. 

Hlavným cieľom tejto práce je definovať najlepšie umiestnenie STATCOMu 
a minimalizovať činné straty výkonu v sieti. Za týmto účelom sa využila optimalizačná metóda 
Metóda roja častíc (Partical Swarm Optimization). Uvažovaná sieť pozostáva z 14 uzlov, ktoré 
sa nachádzajú na dvoch napäťových hladinách: 400 kV (uzol č. 1 - 5) a 220 kV (uzol č. 6 - 14). 
V uvažovanej sieti sa nachádzajú tri regulačné transformátory 400/231 kV s reguláciou 
odbočiek na sekundárnej strane ± 11 x +1,13%. V nasledujúcom texte budú bližšie popísané 
nasledujúce štyri úlohy: 

1. Výpočet prevádzkových parametrov siete bez optimalizácie
2. Výpočet prevádzkových parametrov siete po optimalizácií – optimalizácia bola vykonaná

s cieľom znížiť celkové činné straty v sieti. Uvažovali sa dva prípady a to s a bez
použitia STATCOMu.

3. Výpočet prevádzkových parametrov siete v stavoch výpadkov generátorov – postupne sa
uvažovali prípady s a bez použitia STATCOMu, pri ktorých dochádzalo k výpadkom
generátorov. V každom prípade sa uvažovalo, že vypadol iba jeden zdroj. Výpadok
zdroja v uzle č. 1 sa neuvažoval, nakoľko uzol č. 1 v sieti vystupuje ako uzol bilančný.
Vo všetkých prípadoch sa optimalizácia prevádzky sústavy robila s cieľom udržať
všetky prevádzkové obmedzenia v rámci dovolených odchýlok pri súčasnom znížení
činných strát v sieti.

4. Výpočet prevádzkových parametrov siete v stave výpadku vedenia – uvažujeme vypnutie
vedenia medzi uzlami 8 – 9. Výpadok tohto vedenia sa predpokladá v dôsledku toho, že
je druhým najviac zaťaženým vedením na 220 kV napäťovej hladine (najviac zaťažené
vedenie je medzi uzlami 7 – 8, ale nakoľko vypnutie tohto vedenia by spôsobilo vznik
stavu takmer identického so stavom v úlohe č. 3, t.j. výpadok zdroja, z tohto dôvodu sa
uvažuje druhé najviac zaťažené vedenie). V súvislosti s najviac zaťaženým vedením sa
v tomto prípade uvažuje pomer pretekaného prúdu, k prúdu maximálnemu dovolenému
v danom vedení.

Riadiacimi premennými v procese optimalizácie prevádzky sústavy sú jalové výkony 
dodávané/odoberané generátormi, regulačné transformátory, umiestnenie a veľkosť 
dodávaného/odoberaného jalového výkonu pomocou STATCOMu. Optimalizačný problém bol 
riešený pomocou programu Matlab. 
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V procese optimalizácie sa uvažovali tieto prevádzkové obmedzenia: 
1. Dovolené hodnoty napätí v uzloch – max. dovolená odchýlka napätia je 5 % a to na

oboch napäťových hladinách, t.j. 400 kV a 220 kV. 
2. Max./min. možné dodávané jalové výkony generátorov do siete. Pre všetky generátory

sa uvažuje regulačný rozsah ± 50 MVAr oproti hodnotám uvedeným v tab. 1. 
3. Max./min. možné hodnoty nastavených odbočiek na transformátoroch. V sieti pracujú tri

transformátory a všetkých sa uvažuje regulácia napätia na sekundárnej strane. Regulačný 
rozsah na sekundárnej strane je od 202,3 kV do 241,4 kV. 

4. Tepelné obmedzenia všetkých prenosových vedení, t.j. maximálny dovolený tok prúdu
cez vedenie nesmie prekročiť maximálnu možnú hodnotu. Uvažuje sa maximálny 
dovolený prúdu 2000 A vedením na 400 kV napäťovej hladine a 860 A na napäťovej 
hladine 220 kV.  

5. Max./min. možný jalový výkon dodávaný/odoberaný pomocou STATCOMu nesmie byť

väčší ako ± 100 MVAr. 
Tabuľka 1 

Výroba/spotreba v jednotlivých uzloch siete 

Výroba/Spotreba 

P Q 

Č. uzla [MW] [MVAr] 

1 bilačný uzol 

2 200 50 

3 200 50 

4 -200 -100 

5 -200 -100 

6 200 50 

7 200 50 

8 0 0 

9 -50 -25 

10 -50 -25 

11 -100 -50 

12 -100 -50 

13 -100 -50 

14 -50 -25 

Kladné hodnoty v tabuľke predstavujú výrobu, záporné spotrebu výkonu v jednotlivých 
uzloch siete. 

IV. V ÝSLEDKY SIMULÁCIÍ

Na obr. 1 je zobrazená uvažovaná sieť, ktorá je rozdelená na tri oblasť. Modrá oblasť 
reprezentuje výrobu/spotrebu na napäťovej hladine 400 kV. Zelená oblasť predstavuje 
výrobu/spotrebu v časti siete, v ktorej sa predpokladá vysoké zaťaženie v dôsledku veľkých 
odberov (napr. priemyselná oblasť), červená oblasť reprezentuje výrobu/spotrebu v časti siete 
s nižším zaťažením sústavy (napr. napájanie miest). Obe tieto oblasti sa nachádzajú na 
napäťovej hladine 220 kV.   

Úloha č. 1–V tomto prípade sa uvažuje výpočet prevádzkových parametrov siete bez 
optimalizácie prevádzky ES. Celkové činné straty v tomto prípade boli 9,09 MW. Výsledky 
simulácie pre tento prípad sú reprezentované čiernou farbou na obr. 2, 3 a 4. 

Úloha č. 2 – Bol použitý proces optimalizácie s cieľom znížiť celkové činné straty v sieti. 
Boli vykonané dva simulácie a to s a bez použitia STATCOMu. Výsledky simulácií sú 
reprezentované na obr. 2, 3 a 4 a v tab. 2.  

Modrá farba – prípad po optimalizácii bez použitia STATCOMu. 
Červená farba – prípad po optimalizácii s využitím STATCOMu. 
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Obr. 2 14 uzlová sieť 

Obr. 3 Priebeh zmien napätí v jednotlivých uzloch 

Obr. 4 Priebeh zmien tokov činných výkonov 

važujeme postupne výpadok všetkých zdrojov (prípady B - E). 

Optimalizácia prevádzky siete bez výpadku zdroja – tento prípad reprezentuje
výsledky simulácií získaných v úlohe č. 2. 

Nasledujúce štyri optimalizačné procesy boli vykonané s cieľom udržať všetky prevádzkové
volených odchýlok a zníženia celkových činných strát pri uvažovaných

 s využitím STATCOMu. 

e TechnicalUniversity of Košice
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tento prípad reprezentuje 

všetky prevádzkové 
inných strát pri uvažovaných 
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Prípad B – Optimalizácia prevádzky siete pri výpadku zdroja v uzle č. 2 
Prípad C – Optimalizácia prevádzky siete pri výpadku zdroja v uzle č. 3 
Prípad D – Optimalizácia prevádzky siete pri výpadku zdroja v uzle č. 6 
Prípad E – Optimalizácia prevádzky siete pri výpadku zdroja v uzle č. 7 

V nasledujúcej tabuľke sú zosumarizované výsledky vyššie spomenutých prípadov s a bez 
využitia STATCOMu. Zároveň je v tabuľke uvedené kde bol STATCOM v jednotlivých 
prípadoch zapojený (č. uzla) a taktiež veľkosť jalového výkonu dodávaného/odoberaného týmto 
zariadením. 

Tabuľka2 
Výsledky simulácií pre úlohu č. 3 

Činné straty výkonu [MW] Jalový 

bez STATCOMu so STATCOMom č. uzla [-] výkon [MVAr] 

Prípad A 8,27 7,81 13 93,79 

Prípad B 8,65 7,76 2 -99,99 

Prípad C 8,48 7,94 2 -99,99 

Prípad D 17,97 15,93 12 99,93 

Prípad E 8,94 8,60 13 62,35 

Záporné hodnoty jalového výkonu reprezentujú veľkosť odoberaného jalového výkonu zo 
siete pomocou STATCOMu v mieste jeho pripojenia. Kladné hodnoty reprezentujú veľkosť 
dodávaného jalového výkonu týmto zariadením. 

Úloha č. 4 –Uvažuje sa výpadok vedenia, ktoré je zapojené medzi uzlami č. 8 a č. 9. 
Simulácie boli vykonané pre prípad bez a s využitím STATCOMu. V prípade, kedy sa 
uvažovalo využitie STATCOMu, bolo zariadenie pripojené do uzla č. 13 a dodávalo 87,59 
MVAr.   

Obr. 5 Zmena činných strát v prípade výpadku vedenia medzi uzlami č. 8 a č. 9 

Obr. 6 Priebeh zmien napätí v jednotlivých uzloch 
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Obr. 7 Priebeh zmien tokov činných výkonov 

V. ZÁVER 

Ako bolo ukázané v predloženom článku, použitím STATCOMu v ES je možné nie len riadiť 
napätie v mieste jeho pripojenia, ale súčasne je možné znížiť celkové činné straty v sieti. 
Taktiež bolo ukázané, že už samotnou optimalizáciou prevádzky ES je možné zabezpečiť, aby 
napätia v jednotlivých uzloch boli v rámci dovolených odchýlok za predpokladu, že sú v sieti 
prostriedky pomocou ktorých je možné riadiť napätie v sieti (napr. regulačné transformátory). 
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Abstrakt — Bayesova sieť ponúka zaujímavý spôsob, ako pomocou štatistiky a podmienenej 
pravdepodobnosti zostaviť model, ktorý dokáže predikovať stav počasia s vysokou úspešnosťou. 
Proces modelovania je zložený z troch etáp. Prvou je predspracovanie získaných údajov, druhou je 
vytvorenie Bayesovej siete a v tretej časti sa tento model otestuje, a podľa úspešnosti sa buď 
použije na predikciu alebo sa upraví, až kým nepodáva požadované výsledky. Všetky tieto tri časti 
sa vykonávajú vo vlastnej aplikácii. Táto aplikácia je naprogramovaná v jazyku C#, v pozadí beží 
knižnica SMILE (Structural Modeling Inference and Learning Engine). Ako grafický nástroj sa 
používa modelovací nástroj GeNIe (Graphical Network Interface), ktorý dokáže vytvorené modely 
zobraziť a prípadne ich upraviť.  

Kľúčové slová — Bayesova sieť, pravdepodobnostné modelovanie, predikcia, SMILE 

I. ÚVOD 
Bayesove siete ponúkajú odlišný pohľad na predikciu a spájajú v sebe niekoľko výhod. Tou 

najhlavnejšou je schopnosť predikovať, aj keď sú k dispozícii len neúplné údaje, vďaka 
podmienenej pravdepodobnosti. Silná schopnosť úspešnej predikcie sa už aj dnes využíva 
napríklad v bankovom sektore na zaradenie klienta do rizikovej kategórie. Meteorológia patrí 
medzi oblasti, ktoré takúto schopnosť potrebujú, čo sa stalo aj impulzom a motívom k tvorbe 
tohto článku. 

Medzi jeho základné ciele patrí namodelovanie predikčného modelu v tvare Bayesovej siete, 
ktorý dokáže predikovať hodnoty s čo najvyššou mierou úspešnosti. Konkrétne zameranie je na 
predikciu podmienok počasia (napríklad výskyt hmly) a predikciu jeho parametrov (napríklad 
teploty vzduchu). Ako základný nástroj modelovania je použitá vlastná aplikácia bežiaca s 
podporou knižnice SMILE (Structural Modeling Inference and Learning Engine). Dôvodom 
pre jej naprogramovanie sú obmedzené možnosti predspracovania a testovania vytváraných 
modelov samotnou knižnicou. Aplikácia dokáže predspracovať údaje ich vyčistením, 
kategorizáciou či nahradením hodnôt, to všetko na základe voľby používateľa. Všetky 
informácie o predspracovaní a vytvorenom modeli sa uložia do textových súborov a sú 
kedykoľvek k dispozícií. Na grafické zobrazenie za použila aplikácia GeNIe, v nej je možné 
model zobraziť a vykonať prípadné zmeny.  

II. BAYESOVE SIETE A ICH VYUŽITIE

Bayesove siete sú orientované acyklické grafy, kde vrcholy reprezentujú premenné a hrany 
vyjadrujú vzťahy podmienenej závislosti medzi premennými [1]. Bayesova sieť je potom 
definovaná ako trojica (V, E, P), kde:  

 V je množina premenných,
 E je množina orientovaných hrán, ktoré spolu s V tvoria orientovaný  acyklický graf

G = (V, E), 
 P je faktorizovaná distribúcia pravdepodobnosti P={ P(v|πv): v∈V }, kde πv je

množina rodičov uzla v. Inými slovami, P je množina podmienených 
pravdepodobností všetkých premenných, podmienených ich rodičmi. 
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Výhodou Bayesových sietí je ich relatívna intuitívnosť pre človeka, keďže je jednoduchšie 
pochopiť priame vzťahy medzi premennými a lokálne rozdelenia pravdepodobností ako 
výsledné rozdelenia pravdepodobností nastania množstva udalostí súčasne. Bayesova teoréma 
predstavuje matematický vzorec na výpočet podmienenej pravdepodobnosti. Je pomenovaná po 
britskom matematikovi Thomasovi Bayesovi [2].  

III. PRÁCA S ÚDAJMI A ICH PREDSPRACOVANIE

Meteorologické údaje predstavujú zdroj pre získavanie znalostí a v tomto prípade sú 
zdrojom pre tvorbu Bayesových sietí. Boli získané z meteorologických staníc, ktoré sú na tieto 
merania prispôsobené. Napriek presnému meraniu prístrojmi, ktoré sú kalibrované a 
pravidelne kontrolované, vznikajú rôzne druhy chýb meraní. Najčastejšími zdrojmi chýb 
meraní sú: nepresnosť kalibračného nástroja, zaokrúhľovanie, a aj nekorektné porovnanie 
veličiny s kalibrátorom. Tento zdroj chýb vyvoláva tzv. posun, systematickú chybu merania. 
Ďalšie zdroje chýb vyvolávajú pri opakovanom meraní akýsi zhluk bodov okolo toho 
„správneho bodu“, zodpovedajúceho reálneho objektu.  

Pri predspracovaní dostupných údajov sa kládol dôraz na vyčistenie dostupných dát a 
kategorizáciu numerických údajov. Kategorizácia spojitých hodnôt môže byť pre každý model 
iná, pretože predstavuje jeden z nástrojov ako ovplyvniť kvalitu výsledného predikčného 
modelu [3]. Preto, ako súčasť každého modelu je aj interpretačná tabuľka so súhrnným 
popisom, ako bol ten-ktorý atribút predspracovaný, na koľko intervalov diskretizovaný, a tiež 
zobrazené intervaly dôležité pri interpretácií výsledkov. Predspracovanie údajov sa vykonáva 
vo vytvorenej aplikácií.  

A. Modelovacia aplikácia 
Vytvorená aplikácia bola naprogramovaná v jazyku C# a plní tieto základné úlohy spojené 

s interaktívnou tvorbou a testovaním modelov: 
 načítanie vstupného textového súboru získaného z databázy,
 zobrazenie údajov zo súboru (v grid tabuľke),
 predspracovanie (čistenie, vyplnenie prázdnych hodnôt, nahradenie hodnôt),
 výber atribútov a ich kategorizácia (pre numerické atribúty),
 vytvorenie výstupného dátového súboru,
 vytvorenie Bayesovej siete,
 načítanie testovacej vzorky pre otestovanie modelu,
 zobrazenie výsledkov testovania pre jednotlivé atribúty.

Celý proces má iteračný charakter – ak výsledky testovania nie sú uspokojivé, používateľ sa 
môže vrátiť k niektorému z predchádzajúcich krokov, realizovať ho iným spôsobom (napríklad 
vybrať inú sadu atribútov, inak realizovať nahrádzanie hodnôt a ich kategorizáciu, atď.) 
a následne pokračovať ďalšími krokmi. 

B. SMILE engine v aplikácii 
SMILE (Structural Modeling Inference, and Learning Engine) je nezávislá knižnica tried v 

jazyku C++, ktorá implementuje rozhodovacie metódy, ako sú Bayesove siete a rozhodovacie 
diagramy, a je ju možné priamo začleniť do inteligentných systémov. Táto knižnica je voľne 
dostupná, plne modifikovateľná a podporovaná viacerými programovacími jazykmi (C#, Java, 
Visual Basic). Pomocou SMILE je možné vytvoriť model Bayesovej siete, graficky ju zobraziť, 
uskutočniť testy úspešnosti a mnoho ďalších úkonov. Knižnica SMILE podporuje štyri učiace 
algoritmy pre tvorbu Bayesových sietí: EM, GreedyThickThinning, NaiveBayes, a PC 
algoritmus [4].  

C. Čistenie údajov v aplikácii 
Na čistenie údajov v aplikácii sa využíva funkcia „Vyplň prázdne hodnoty“ a „Nahraď“. 

Prvá menovaná funkcia vyplní chýbajúce alebo prázdne hodnoty na základe voľby používateľa. 
V prípade, že sa ponechajú tieto hodnoty prázdne, aplikácia záznamy automaticky odstráni pri 
tvorbe modelu Bayesovej siete.  

Funkcia „Nahraď“ redukuje kardinalitu hodnôt jednotlivých atribútov, čím umožňuje 
efektívnejšiu tvorbu modelu s presnejšími výsledkami (výsledkom je menší počet možných 
hodnôt s vyššími početnosťami výskytu hodnôt). Príkladom takejto redukcie hodnôt môže byť 
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napríklad atribút „WIND_DIRECTION“, keď nová hodnota „East“ bude reprezentovať 
pôvodné hodnoty „East“, „ESE (East South East)“ a „ENE (East North East)“ alebo nová 
hodnota „NE“ bude reprezentovať pôvodné hodnoty „NE (North East)“ a „NNE (North Nort 
East)“. Podobne atribút „CONDITION“, keď nová hodnota „Hail“ môže reprezentovať 
pôvodné hodnoty „Light Hail“, „Hail“ a „Light Hail Showers“.  

D. Kategorizácia údajov v aplikácii 
Kategorizácia je proces nahradenia pôvodných hodnôt numerických atribútov novými, 

pričom nové hodnoty predstavujú intervaly, do ktorých patrí vymedzený rozsah pôvodných 
hodnôt. V aplikácii pre tento proces kategorizácie je možné zvoliť dve možnosti kategorizácie 
numerických hodnôt, a to lineárnu (rozsah hodnôt sa rovnomerne rozdelí do zvoleného počtu 
intervalov) a na hĺbku intervalu (v každom intervale je rovnaký počet pôvodných hodnôt 
vyskytujúcich sa v spracovávaných dátach). Pred spustením procesu je nutné nastaviť počet 
intervalov, do ktorých sa transformujú pôvodné hodnoty. Aplikácia vytvorí nový interval 
s modifikovaným názvom s novými kategorickými hodnotami. Príklad tvorby kategorizačných 
intervalov je v tabuľke na obr. 1 (pre teplotu, rosný bod, vlhkosť, atmosférický tlak prepočítaný 
na úroveň mora, viditeľnosť, a rýchlosť a smer vetra). 

Obr. 1  Kategorizácia siedmich numerických atribútov. 

IV. TVORBA MODELOV METEOROLOGICKÝCH DÁT POMOCOU BAYESOVEJ SIETE

A. Model predikcie podmienok počasia v mesiaci január 
Ilustračným cieľom modelovania bolo predikovať výskyt hmly v mesiaci január. Pomocou 

skriptu v jazyku PL/SQL sa vyberú relevantné údaje z databázy. Po načítaní údajov prejdeme 
na kartu „Manipulácie s dátami“, kde sa budú údaje kategorizovať, čistiť a vyberať, ktoré 
atribúty vstúpia do algoritmu pre tvorbu modelu a ktoré nie. V týchto meteorologických 
údajoch sa nachádzajú len numerické a symbolické údaje. Pre numerické atribúty (7 atribútov 
z obr. 1) je postačujúca samotná kategorizácia, pre symbolické (poveternostné podmienky a 
udalosti) bola potrebná redukcia hodnôt a ich vyčistenie. Takto predpracované dáta sú 
pripravené pre učiaci algoritmus. 

Obr. 2  Bayesova sieť modelujúca závislosti medzi vybranými atribútmi. 

Štruktúra modelu obsahuje deväť uzlov, jednotlivé uzly sú poprepájané podľa toho, ako ich 
určil algoritmus (bol použitý PC algoritmus). Pri podrobnejšom pohľade na model je však 
zrejmé, že určenie spojení medzi uzlami nie je náhodné, ale ma logický základ. Napríklad uzol 
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„EVENTS“ je spojený s uzlom „CONDITIONS“, teda ak je vonku zamračené je veľmi 
pravdepodobné, že dôjde aj k prehánke. Podobne intuitívne väzby vznikli medzi 
„DEW_POINT“ a jeho závislostiach na vlhkosti a teplote, medzi viditeľnosťou 
a poveternostnými podmienkami, atď.  

Vytvorený model sa otestuje v testovacom móde aplikácie. Stačí načítať vopred pripravený 
testovací súbor a zvoliť si výstupný parameter, teda ten, ktorého hodnotu bude aplikácia 
predikovať (štruktúra modelu umožňuje predikovať hodnotu ľubovoľného atribútu v závislosti 
na hodnotách ostatných atribútov – nielen pôvodne zamýšĺaný výskyt hmly). Následne sa tieto 
hodnoty porovnajú so skutočnými a vypočíta sa percento úspešnosti. Výsledky sú zobrazené 
v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1 
Výsledok úspešnosti predikčného modelovania 

Parameter Úspešnosť v %  
(lineárna kategorizácia) 

Úspešnosť v % 
(kategorizácia na hĺbku 

intervalu) 
EVENTS 83,38 84,23 

CONDITIONS 29,48 29,78 

TEMPERATURE 73,92 77,37 

DEW_POINT 79,83 86,64 

HUMIDITY 63,41 70,82 

SEA_LEVEL_PRESSURE 46,44 36,28 

VISIBILITY 48,40 44,89 

WIND_SPEED 45,30 31,08 

WIND_DIR_DEGRESS 59,76 37,89 

B. Zhodnotenie 
Na základe výsledkov modelovania sa dá usúdiť, že daný model dokáže s pomerne vysokou 

úspešnosťou predikovať niektoré javy (napríklad udalosť, teplotu a rosný bod). Avšak 
predikcie iných javov môžu byť neúspešné (predikcia podmienok bola najslabšia zo všetkých 
predikovaných parametrov). Veľmi zaujímavý výsledok ponúka modelovanie na základe 
kategorizácie na rovnakú hĺbku intervalu. V najsledovanejších atribútoch „EVENTS“, 
„TEMPERATURE“ a „DEW_POINT“ došlo k úspešnejšiemu modelovaniu. Dôvodom je, že 
učenie modelu prebehlo dôkladnejšie, keďže každý interval obsahoval dostatok hodnôt. 
Naopak pri lineárnom kategorizovaní sa nerozdelili hodnoty rovnomerne, a tak predikcia 
intervalu s nízkou početnosťou hodnôt bola oveľa náročnejšia.  

V. ZÁVER 
Pomocou vlastnej aplikácie sa podarilo vytvoriť modely, ktoré dokážu predikovať stavy 

počasia s pomerne vysokou úspešnosťou, pri predikcii niektorých javov takmer 85%. Výsledky 
preto hovoria samé za seba, že Bayesove siete majú miesto pri predpovedi počasia a sú 
vhodným doplnkom k existujúcim systémom. Bayesove siete majú široké možnosti využitia 
a pre meteorológiu predstavujú veľký prínos aj vďaka ich schopnosti pracovať s neúplnými 
informáciami. Z dosiahnutých záverov sa dá jasne usúdiť, že ciele nášho experimentu sa 
naplnili, Bayesove siete dokázali efektívne pracovať s dostupnými údajmi.  
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Abstrakt  —  Tracking-Learning-Detection  (TLD)  je  algoritmus  použiteľný  na  sledovanie 
ľubovoľného objektu vo videu v reálnom čase.  Táto metóda je známa svojím vysokým výkonom 
a robustnosťou.  Cieľom predkladanej  práce  je  ukázať  aplikáciu  TLD bežiacu  na  robotovi  Nao 
využívajúcu jeho hlavu so stereovíznymi kamerami. Táto aplikácia by mala skvalitniť informácie, 
ktoré je robot schopný získať zo svojich kamerových senzorov a zvýšiť jeho schopnosť vykonávať 
rôzne aktivity a úlohy v ľubovoľnom prostredí. Pre ukážku možného použitia sme implementovali 
regulátor založený na neurónovej sieti,  ktorý bol použitý na ovládanie pohybu ruky robota Nao 
podľa vnímanej lokácie objektu sledovaného pomocou stereovíznej aplikácie TLD.

Kľúčové slová — Tracking, Learning, Detection, TLD, robot, Nao, sledovanie objektu, stereovízia, 
neurónová sieť, regulátor

I. ÚVOD

Trojrozmerné  stereovidenie  v  súčastnosti  nachádza  mnoho  aplikácií  v  oblasti  zábavného 
priemyslu,  prenosu  informácií  a  autonómnych  systémov.  Stereovízia  je  veľmi  dôležitá 
v oblastiach  robotiky,  napríklad  pri  extrakcii  informácii  o  relatívnej  pozícii  3D  objektov 
v blízkom  okolí  autonómnych  systémov.  Ďalšie  aplikácie  v  oblasti  robotiky  zahŕňajú 
rozpoznávanie objektov, kde informácia o hĺbke v obraze umožňuje systému separovať prekryté 
komponenty,  napríklad  jednu  stoličku  umiestnenú  na popredí  ďalšej.  V  prípade  použitia 
snímania obrazu jednou kamerou by ich robot nebol schopný rozlíšiť ako samostatné objekty.

Predkladaná práca [1] navrhuje aplikáciu metódy Tracking-Learning-Detection (TLD) [2]-[4] 
v stereovízii na robotovi Nao. TLD je metóda schopná detegovať a sledovať objekt v po sebe 
nasledujúcich  snímkach  videa.  Pozícia  sledovaného  objektu  je  určená  súradnicami  rámca 
ohraničujúceho objekt,  ktorými sú x, y,  šírka,  výska.  To nám síce dáva predstavu o pozícii  
objektu na obraze  kamery,  avšak akákoľvek ďalšia  informácia o jeho umiestnení v reálnom 
svete chýba.  Tento problém pramení z dôvodu, že metóda TLD spracúva iba dvojrozmerný 
obraz a teda žiadne informácie o treťom rozmere pre ňu ani nie sú dostupné. S cieľom získať  
túto chýbajúcu informáciu je možné použiť ďalší TLD detektor na kamere s iným umiestnením 
v priestore.  Pomocou informácie o ohraničujúcom rámci objektu na obrazoch oboch kamier 
a informácie  o vzájomnej  polohe  týchto  kamier  sme  schopní  relatívne  presne  určiť  pozíciu 
objektu  v trojrozmernom priestore.  Tento  poznatok  potom môžeme ďalej  použiť  s  cieľom 
zvýšiť povedomie robota Nao o okolitom svete,  určiť jeho polohu, navigovať robota medzi 
viacerými viacerými referenčnými bodmi atď.

Navrhnutý  systém  je  overovaný  v  dvoch  aplikačných  oblastiach.  Prvou  je  určovanie 
vzdialenosti pomocou navrhnutého stereovízneho TLD systému. Druhou je kombináciu tohto 
systému s regulátorom ruky založeným na neurónovej sieti, ktorého cieľom je ovládanie ruky 
robota v snahe dotknúť sa sledovaného objektu.

II.PRINCÍP URČOVANIA VZDIALENOSTI V STEREOVÍZNYCH KAMEROVÝCH SYSTÉMOCH

Majme  dve  kamery  v  stereovíznej  konfigurácii,  ktorých  optické  osi  sú  posunuté  voči 
centrálnej optickej osi, ako je ukázané na obr. 1.
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Obr. 1 Odhad súradnice z použitím stereo kamier s paralelnými optickými osami. Vzdialenosť medzi kamerami je 
c = 2a, kde a je vzdialenosť kamery od optickej osi.  XR a  XL sú súradnice objektu tak ako sú videné pravou a ľavou 
kamerou. Ak f je ohnisková vzdialenosť, potom súradnica z môže byť vypočítaná pomocou XR a XL.

Predpokladajme, že  f je ohnisková vzdialenosť (rovnaká pre obe kamery),  c je vzdialenosť 
medzi kamerami a  a je  vzdialenosť kamier od stredovej  optickej  osi,  pričom  c = 2a.  Ďalej 
predpokladajme,  že  XR je  súradnica  x objektu  videná  pravou kamerou a  XL je  súradnica  x 
objektu  videná  ľavou  kamerou.  Použitím  podobnosti  trojuholníkov  získavame  nasledovné 
rovnosti:

X L

f
=

(x−a )

z
,

X R

f
=

(x+a )

z
. (1)

Zlúčením týchto  rovníc  a  elimináciou  x získame vzorec,  ktorý môžeme následne  použiť 
na určenie súradnice z:

z =
−2 af

X L−X R

. (2)

Táto rovnica inak povedané hovorí, že pri znalosti parametrov kamier  f a  c,  vieme využiť 
rozdiel  vo  videní  toho istého  objektu oboma kamerami s  cieľom určiť  vzdialenosť  objektu 
od obrazovej roviny (tj. vzdialenosť objektu od kamier).

III. TRACKING-LEARNING-DETECTION

Tracking-Learning-Detection  (TLD)  [2]-[4] je  metóda  určená  na  dlhodobé  sledovanie 
ľubovoľného  objektu  v  neohraničenom  prostredí.  Veľkou  výhodou  systému  je  fakt,  že 
nepotrebuje samostatnú učiacu fázu (tzv. offline učenie), stačí iba určiť sledovaný objekt v prvej 
snímke videa. Ďalšie učenie nových a pozmenených vzhľadov objektu prebieha priamo počas 
sledovania  objektu  (tzv.  online  učenie).  Systém  TLD  je  zostavený  z  troch  hlavných 
komponentov. Sú to:

• Tracker  –  zabezpečuje  krátkodobé  sledovanie  trajektórie  objektu.  Je  založený
na metóde Lucasa-Kanadeho  [5] a je použitý na generovanie príkladov použitých pri 
učení detektora.

• Detektor  –  má  formu  tzv.  náhodného  lesa  („randomised  forest”)  [6] a  umožňuje
inkrementálnu aktualizáciu rozhodovacích medzí a  sekvenčnú evaluáciu počas behu 
v reálnom čase.

• Učiaci  algoritmus  –  použité  je  tzv.  P-N  učenie  [2],  ktoré  používa  tracker  na
generovanie  pozitívnych  (P)  a  tiež  negatívnych  (N)  príkladov,  ktoré  sú  následne 
použité na zlepšenie modelu detektora.

Cieľom metódy je  sledovanie  objektu  trackerom  a  súčasne  simultánne  učenie  s cieľom 
vybudovať detektor, ktorý bude v prípade zlyhania trackera schopný objekt znovu detegovať. 
Detektor  je  budovaný  na  základe  informácie  z  prvej  snímky  videa  a taktiež  na  náklade 
informácií  z  trackera.  Keďže obe  komponenty nevyhnutne robia  chyby,  stabilita  systému je 
dosiahnutá ich vzájomným anulovaním. Naučený detektor  umožňuje re-inicializáciu trackera 
vždy, keď dôjde k znovuobjaveniu predtým pozorovaného vzhľadu objektu.

IV. NÁVRH STEREOVÍZNEHO SYSTÉMU TLD

Cieľom navrhnutého systému je využitie metódy TLD pri použití stereovíznej hlavy robota 
Nao.  Takto navrhnutý systém po svojom dokončení umožňuje robotovi sledovať ľubovoľne 
vybraný objekt, a tiež určiť jeho pozíciu v priestore (viď obr. 2).
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Obr. 2 Zjednodušená bloková schéma stereovízneho systému využívajúceho metódu TLD. Objekt v trojrozmernom 
svete je snímaný dvoma kamerami. Obraz z kamier je na vstupe dvoch synchronizovaných TLD systémov, ktorých 
výstupmi sú súradnice objektu na obrazoch kamier. Nakoniec sa pomocou triangulácie vypočítajú súradnice objektu  
v reálnom svete.

A. Spôsob využitia metódy TLD v systéme

Sledovaný objekt je najprv manuálne označený užívateľom zadaním ohraničujúceho rámca. 
Pomocou  tohto  rámca  je  inicializovaný  jeden  z  TLD  systémov  a  následne  je  užívateľovi 
ponúknutá možnosť trénovať tento detektor (napr. pohybom označeného objektu, zmenou jeho 
vzdialenosti, resp otočenia). Tento trénovací mód nie je nevyhnutný, ale v konečnom dôsledku 
zlepšuje úspešnosť a presnosť sledovania objektu počas ďalšej činnosti stereovízneho systému.

Po inicializácii počiatočného TLD detektora (a voliteľnom učení) sa tento detektor skopíruje,  
čím dostaneme dva samostatné TLD systémy, každý pre jednu kameru. Pri návrhu stereovízneho 
systému teda počítame s dvoma paralelne bežiacimi TLD, kde každý sleduje objekt na jednej  
z kamier v stereovíznej  konfigurácii. Návrh tiež ráta s možnosťou pravidelnej  synchronizácie 
modelov oboch detektorov s cieľom predísť prílišnému rozdielu medzi modelmi objektu týchto 
detektorov.

B. Určenie súradníc a vzdialenosti sledovaného objektu

Každý z paralelne  bežiacich TLD systémov poskytuje na výstupe štyri hodnoty, definujúce 
ohraničujúci rámec objektu na obraze z kamery. Sú to:

• x – horizontálna poloha ľavého horného rohu ohraničujúceho rámca v obraze,
• y – vertikálna poloha ľavého horného rohu ohraničujúceho rámca v obraze,
• w – šírka ohraničujúceho rámca,
• h – výška ohraničujúceho rámca,

pričom je potrebné poznamenať, že súradnicový systém pri riešení úloh počítačového videnia 
spravidla začína v ľavom hornom rohu obrazu, viď obr. 3.

x

y

Obraz

Objekt Ohraničujúci rámec

h

x

y

w

Obr. 3 Výstupom  TLD  systému  je  rámec  ohraničujúci  sledovaný  objekt.  Tento  rámec  je  definovaný  štyrmi 
hodnotami (x, y, w, h), teda horizontálnou a vertikálnou polohou ľavého horného rohu rámca, jeho šírkou a výškou.

Pomocou týchto hodnôt následne vypočítame stredy (xc, yc) ohraničujúcich rámcov pre obe 
TLD systémy:

xc = x+
w
2

, y c = y+
h
2

. (3)
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+
Pravý rámec objektu

(xR, yR, wR, hR)

Ľavý rámec objektu
(xL, yL, wL, hL)

Pravý stred objektu
(xR, yR)

Ľavý stred objektu
(xL, yL)

Priestorové súradnice
(x, y, z)+

Centralizácia Triangulácia
Obr. 4  Postup  určenia  priestorových súradníc  objektu  pri  použití  dvoch  paralelných TLD systémov sledujúcich  

rovnaký objekt.

Po určení stredov objektov môžeme pristúpiť k určeniu súradníc v trojrozmernom priestore. 
Nech (xL,  yL) sú stredové súradnice objektu na obraze sledovanom ľavou kamerou a obdobne 
(xR,  yR)  sú  stredové  súradnice  objektu  na  obraze  sledovanom  pravou  kamerou.  Tiež  si 
uvedomme, že hodnoty xL, yL, xR, yR sú uvedené v pixloch. Ak wi je šírka obrazu (v pixloch), hi 

je výška obrazu (v pixloch),  f je ohnisková vzdialenosť kamier (v pixloch) a  c je vzdialenosť 
medzi kamerami (v metroch), potom hodnoty priestorových súradníc (x, y, z) v metroch určíme 
nasledovne:

z =
cf

xL−xR

, x =
c
2
+z

(xL−
wi

2 )
f

, y =− z
(yL−

hi

2 )
f

. (4)

Absolútnu vzdialenosť objektu  d potom určíme ako veľkosť vektora určeného súradnicami 
(x, y, z):

d = √ x2+ y2+ y2 , (5)

V. NÁVRH REGULÁTORA RUKY ZALOŽENÉHO NA NEURÓNOVEJ SIETI

Za účelom overenia možností navrhnutého stereovízneho systému sme sa rozhodli navrhnúť 
špeciálny  regulátor  pohybu  ruky  robota.  Jeho  cieľom  je  umožniť  robotovi  dotknúť  sa 
sledovaného  predmetu  na  základe  informácií  o  polohe  objektu  získanej  z výstupov 
stereovízneho systému. Na tento účel bola použitá dopredná viacvrstvová neurónová sieť.

Vstupmi  neurónovej  siete  sú  dostupné  informácie  o  objekte  získané  stereovíznym  TLD 
systémom  a  tiež  informácie  o  polohe  krčných  servomotorov  (viď  obr.  5).  Namiesto 
karteziánskych súradníc objektu sú použité polárne súradnice. Teda vstupnými informáciami sú 
vzdialenosť objektu od hlavy robota a tiež smer objektu vztiahnutý voči telu robota. Smer je 
určený dvoma smerovými uhlami – horizontálnym a vertikálnym, pričom každý z nich zahŕňa 
zložku otočenia hlavy robota spolu s posunutím objektu voči centru zorného poľa.

Horizontálny
smerový uhol

Otočenie hlavy

Vertikálny
smerový uhol

Elevácia hlavy

Vzdialenosť 
objektu

Poloha 
1. servomotora

ruky

Poloha 
2. servomotora

ruky

Poloha 
3. servomotora

ruky

+

+

Obr. 5 Regulátor pohybu ruky robota založený na doprednej neurónovej sieti. Vstupy sú informácie o otočení hlavy  
robota  a  informácie  o  objekte  získané  stereovíznym  TLD  systémom.  Výstupmi  sú  polohy  servomotorov  ruky 
nastavením ktorých sa ruka robota dostane do kontaktu s objektom.

Výstupmi neurónovej  siete  sú polohy trojice  krokových servomotorov  na  ruke robota.  V 
prípade  správne natrénovanej  NS sa nastavením servomotorov do danej  polohy ruka robota 
dostane  do  kontaktu  s  objektom.  Na  trénovanie  NS je  však  potrebné  dostatočné  množstvo 
trénovacích dát. Spôsob ich získavania nebudeme z dôvodu rozsiahlosti problematiky rozoberať 
na tomto mieste, bližší popis je uvedený v samotnej diplomovej práci.
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VI. EXPERIMENTY

Po dokončení systému sme prikročili k otestovaniu jeho potenciálnych aplikačných možností. 
Celkovo boli  vykonané dva typy pokusov. Prvý sa zaoberá presnosťou merania vzdialenosti  
objektu pomocou navrhnutého stereovízneho systému. Druhý sa venuje otestovaniu navrhnutého 
neuroregulátora ruky.

A. Určovanie vzdialenosti objektu

V  prvom  experimente  sme  overovali  samotnú  presnosť  merania  vzdialenosti.  Sledovaný 
objekt  sme  20  krát  umiestnili do  rôznych  vzdialeností  od  robota,  a  pre  každú  z nich  sme 
porovnávali  výstupy systému s  reálnymi hodnotami vzdialenosti.  Vzdialenosť  sme merali  v 
rozsahu 0,4  až  2  metre.  Ako sledovaný objekt  bola  použitá  kniha  s  rozmerom 18x23  cm. 
Hodnoty nameraných vzdialeností v metroch sú uvedené v tab. 1.

Tabuľka 1
Výsledky experimentu s meraním vzdialenosti.

Č. 
merania

Reálna vzdialenosť 
(m)

Nameraná vzdialenosť 
(m)

Rozdiel vzdialeností 
(m)

1. 0.5348 0.3873  0.1475
2. 0.6132 0.4553  0.1475
3. 0.6972 0.6403  0.0569
4. 0.7849 0.6778  0.1071
5. 0.8752 0.7223  0.1529
6. 0.9675 1.0049 –0.0374
7. 1.0142 0.8145   0.1997
8. 1.0611 1.0870 –0.0259
9. 1.1559 1.0040  0.1519

10. 1.2514 1.1738  0.0776
11. 1.2994 1.0040   0.2954
12. 1.3476 1.2771   0.0705
13. 1.4443 1.2771   0.1672
14. 1.4929 1.0851   0.4078
15. 1.5414 1.5327   0.0087
16. 1.6389 1.6927 –0.0538
17. 1.7367 1.3960  0.3407
18. 1.8346 1.5327  0.3019
19. 1.9329 1.6927  0.2402
20. 2.0313 1.6927  0.3386

Priemerná absolútna chyba merania:  0.1670

Hodnoty sú v metroch Každý riadok určuje jedno meranie, posledný stĺpec ukazuje chybu konkrétneho merania.  
Priemerná absolútna chyba všetkých meraní je 0.1670 m.

B. Dotyk objektu

Cieľom druhého  experimentu bolo  overiť  schopnosti  systému pri  použití  regulátora  ruky 
založeného na neurónovej sieti pri  pokuse o dotyk sledovaného objektu.  Ako regulátor bola 
použitá dopredná neurónová sieť s troma vstupmi aj  výstupmi. Sieť mala dve skryté vrstvy, 
pričom každá z nich obsahovala štyri neuróny. V neurónoch bola použitá sigmoidálna aktivačná 
funkcia. Váhy siete boli inicializované v intervale <-0.1; 0.1>. Na učenie siete bolo použitých 
151 trénovacích vzoriek. Učiaci parameter  α bol nastavený na hodnotu 0.2. Po 3824 cykloch 
učenia  v  čase  2.18  sekundy  dosahovala  sieť  na  trénovacích  dátach  presnosť  mapovania 
95.0043 %.  Počas  experimentu sme sledovaný objekt 20  krát  umiestnili do  rôznych  pozícií 
v dosahu  ruky robota  a  zisťovali  sme,  koľkokrát  došlo  k  dotyku  ruky robota  s  objektom. 
Výsledky testovania1 ukazuje tab. 2.

1Video z priebehu časti experimentu je dostupné na http://vimeo.com/66732997
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Tabuľka 2
Výsledky experimentu s dotykom objektu.

Č. 
merania

Vstupy regulátora (súradnice objektu) Výstupy regulátora (hodn. servomotorov)
OK?

d (m) v (rad) h (rad) sp (rad) sr (rad) er (rad)

1. 0.134146  0.027178 0.290937  0.057461 0.357181 -0.788319 A
2. 0.190570 -0.068388 0.589369 -0.172792 0.477867 -0.169463 A
3. 0.198999 -0.073607 0.765424 -0.184782 0.740034 -0.160568 A
4. 0.164649  0.103553 0.424750  0.061034 0.431430 -0.588861 A
5. 0.221017 -0.173743 0.923930 -0.495389 0.778589 -0.039320 A
6. 0.223769  0.021826 0.735878 -0.166607 0.515333 -0.049318 A
7. 0.162134 -0.435731 0.842525 -0.614742 1.071152 -0.477502 N
8. 0.194244 -0.387002 1.168614 -0.553836 1.345710 -0.174646 N
9. 0.191741 -0.055399 0.831764 -0.122697 0.975315 -0.333835 A

10. 0.185708 -0.190491 0.733462 -0.329463 0.733202 -0.207705 A
11. 0.153799 -0.011105 0.150542 -0.038457 0.190594 -0.393123 A
12. 0.163303  0.320239 0.386022  0.225971 0.462984 -0.762712 A
13. 0.185293  0.017649 0.357128 -0.072228 0.261859 -0.185558 A
14. 0.217610 -0.034607 0.627409 -0.253171 0.383026 -0.042686 A
15. 0.201207 -0.011139 0.518828 -0.137416 0.347757 -0.096682 A
16. 0.209144 -0.268592 1.175758 -0.458409 1.302464 -0.116085 A
17. 0.129244 -0.330636 0.627409 -0.385313 0.940373 -1.098963 N
18. 0.141164 -0.175151 0.122507 -0.166845 0.178159 -0.397670 N
19. 0.193073 -0.401333 0.510929 -0.773710 0.276209 -0.030392 A
20. 0.193977  0.237270 0.403652  0.181841 0.320561 -0.257261 A

Počet úspešných dotykov: 16 Počet neúspešných dotykov: 4 Úspešnosť: 80 %

Každý riadok určuje jedno meranie, hodnoty vzdialenosti  d sú v metroch, všetky ostatné hodnoty sú v radiánoch. 
Vstupy neuroregulátora: d – vzdialenosť objektu,  v – vertikálny smerový uhol objektu,  h – horiznotálny smerový uhol 
objektu.  Výstupy  neuroregulátora:  sp – plecný  vertikálny  servomotor  (shoulder  pitch),  sr – plecný  horizontálny 
servomotor (shoulder roll),  er – lakťový horizontálny servomotor (elbow roll).  Posledný stĺpec určuje či došlo, alebo 
nedošlo k dotyku ruky robota s objektom.

VII. ZÁVER

Výsledky experimentu s meraním vzdialenosti ukázali, že systém nie je vhodný na presné 
meranie  vzdialenosti  a  to  najmä  pri vzdialenejších  objektoch.  Značné  nepresnosti  systému, 
najmä  pri  väčších  vzdialenostiach,  spôsobuje  rozdielna  detekcia  objektu  oboma  TLD 
systémami. Možným riešením je častejšia synchronizácia detektorov, ktorá ale prináša zníženie 
celkovej stability systému, keďže menej presný detektor sa musí neustále „reštartovať“. 

Na druhej strane veľmi potešujúce výsledky priniesol v poradí druhý experiment. Ukázal, že 
pre  niektoré  aplikácie v oblasti  robotiky úplne presné meranie vzdialenosti  nie  je  potrebné, 
pretože z hľadiska robota je  nameraná poloha vždy „presná“, v prípade že sa s inherentnou 
nepresnosťou počíta už v priebehu fázy učenia. Presnosť navrhnutého neuroregulátora je možné 
ďalej  zlepšiť  (viď.  [1]),  čo  s  vysokou  pravdepodobnosťou  umožní  dosiahnuť  presnosť 
dostatočnú nie len na dotyk, ale aj  na uchopenie sledovaného objektu a ďalšiu manipuláciu 
s ním.

Problémom navrhnutého stereovízneho TLD systému je však fakt, že okrem polohy objektu v 
priestore nedokáže povedať nič o veľkosti, alebo tvare objektu. Tento nedostatok je pri snahe o 
presnú manipuláciu s objektmi rôznych tvarov a veľkostí veľmi závažný. Teoreticky je možné, 
že by sa dal prekonať využitím inej  metódy sledovania obrazu (viď  [7]).  Avšak problémom 
sofistikovanejších  sledovacích  metód  je  ich  nízka  robustnosť  (napr.  oproti  metóde  TLD). 
Riešením by mohol byť hybridný systém využívajúci viaceré metódy.
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Abstract — The goal of the paper is to provide an overview of cloud robotics and to propose an 

application of the cloud robotics. This approach uses principles of service oriented architecture and 

the technology of cloud computing to provide an increased capabilities of robots. First important 

points of cloud robotics are described, such as introducing the concept, benefit of this technology and 

its architecture. This paper aims to introduce several projects currently developed in this area, to 

describe chosen cloud robotics project and to propose multirobotic system with cloud robotics 

characteristics. 

Keywords — cloud, cloud computing, cloud robotics, internet of things, robot, robotics, service 

oriented architecture  

I. INTRODUCTION 

Robots are acquiring more functionalities and robotic systems are becoming much easier to 

develop. Robots are becoming a part of people’s lives. However, stand-alone robots and their 

services are specialized for limited areas and are not enough for supporting daily activity of 

people in their everyday life. 

There is an increasing need for combining and sharing different types of robots with limited 

abilities that are available at a certain time and place to perform a sequence of robotic services 

that are useful to support daily activities to help people make their life simpler.  

In second chapter, the cloud robotics concept is introduced, followed by the cloud robotics 

projects described in chapter 3. The use of cloud robotics project MyRobots is demonstrated on 

simple application in chapter 4. The application of cloud robotics in ZTS a. s. is proposed in 

chapter 5, and the conclusion can be found in chapter 6. 

II. CLOUD ROBOTICS

A. Concept of Cloud Robotics 

Cloud robotics is an emerging field in these days. It uses the benefits of service oriented 

architecture, cloud computing and Internet technologies. Concept of cloud robotics is about 

providing shared services of robots connected via network (Internet). Cloud robotics refers to 

service model of cloud computing called Robot as a Service (RaaS). [1] 

Cloud robotics provides robots with computational, storage and communications resources of 

data centers. Cloud robotics also allows robots offload more computational intensive tasks 

(without hard real time requirements). It also can enable robots with more flexible and 

cooperative machine learning mechanism. [2] 

Conventional robots are limited to the built-in hardware and software and usually dedicated to 

a specialized task operating a well-known and structured environment. To these robots, every 

task from moving a foot to recognizing a face requires a significant amount of processing and 

pre-programmed information. According to James Kuffner from Carnegie Mellon University, 

cloud- oriented robots could switch CPU-heavy tasks to remote servers and work with simpler 

and less power-hungry on-board computers. [1] 

B. Cloud Computing 

Cloud computing refers to the provision of computational resources on demand via a 
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computer network. Since the cloud is the underlying delivery mechanism, cloud based 

applications and services may support any type of software application or service.  

Cloud computing allows a functional separation between the resources used and the user's 

computer, usually residing outside the local network. Consumers now routinely use data 

intensive applications driven by cloud technology which were previously unavailable due to cost 

and deployment complexity. [3] 

Cloud computing is now so popular that distinct research groups are exploring this idea 

applied to robotics. Robots are being prepared to connect to a cloud computing infrastructure 

and access vast amounts of processing power and data. This approach is called cloud robotics.  

C. Service Oriented Architecture 

Service- oriented architecture (SOA) proposes an architectural model which object is to 

improve efficiency, agility and productivity of delivering services to users.  

Service- oriented computing fully leverages the interoperability potential of web services. 

Since service logic is now possible to be accessed through open communications framework, it 

becomes available to a wider range of service consumers. [4] 

Web services provide a communications framework based on physically decoupled contracts. 

Communication among services is independent from implementation of the services. This allows 

high level of service abstraction. [4] 

III. OVERVIEW OF CLOUD ROBOTICS PROJECTS

A. RoboEarth 

RoboEarth could be considered as a World Wide Web for robots. Its goal is to create a giant 

network and database repository where robots can share information and learn from each other 

about their behavior and their environment. RoboEarth allows robotic systems to benefit from 

the experience of other robots. [5] 

RoboEarth offers a cloud robotics infrastructure. Database stores knowledge generated by 

humans  and robots in a machine- readable format. Data stored in the RoboEarth knowledge 

base include software components, maps for navigation (e.g. object locations, world models), 

task knowledge (e.g. action recipes, manipulation strategies) and object recognition models (e.g. 

images, object models). [5] 

The RoboEarth cloud engine (also called Rapyuta) makes powerful computation available to 

robots. It allows robots to offload their heavy computation to secure computing environments in 

the cloud with minimal configuration. The Cloud Engine’s computing environments provide 

high bandwidth access to the RoboEarth knowledge repository enabling robots to benefit from 

the experience of other robots. [5] 

B. Distributed Agents with Collective Intelligence 

DAvinCi is a software framework attempting to offload data and computationally intensive 

tasks from the onboard resources of robots to a backend cluster system shared by multiple 

clients. [6] 

DAvinCi framework combines the distributed architecture of Robotic Operating System, the 

open source Hadoop Distributed File System and the Hadoop Map/Reduce Framework.  

 Global map of the environment can be created by linking robots and uploading their sensor 

information to a central controller and it could later provide sections of the map to robots on 

demand. A similar approach can be used for other secondary tasks such as multi- modal map 

building, object recognition in the environment and segmentation of maps. [6] 

C. A-Star Social Robotics Laboratory 

A-Star Social Robotics Laboratory is located in Singapore. It is created by groups of 

researchers, engineers and designers from multi-disciplinary backgrounds. This research groups 

focus mainly on scientific areas as robotic senses, cognitive intelligence and robotics 

engineering. [7] 

Research group tries built a cloud computing infrastructure that allows robots to generate 3D 

maps of their environments. This cloud computing infrastructure processes data much faster 

than onboard computers of robots. [8] 
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D. Google 

Google engineers developed robot software that allows an Android smartphone to control 

robots. Possible controlled robots are based on platforms like Lego Mindstorms, iRobot create, 

and Vex Pro. [8] 

E. NAO 

NAO humanoid robots are connected to cloud infrastructure that helps to perform 

computationaly intensive tasks like speech recognition, face detection and other. These NAO 

robots enabled with cloud help improve interaction with patients at a children’s hospital in Italy. 

[8] 

F. Laboratory of Analysis and Architecture of Systems 

Laboratory of Analysis and Architecture of Systems in Toulouse in France has many research 

groups with different research areas. One of main research topic is robotics. 

Researchers of this laboratory are creating “user manual” repositories of everyday objects to 

help robots with manipulation tasks. [8] 

IV. CHOSEN CLOUD ROBOTIC PROJECT

A. About MyRobots 

MyRobots.com is website that aims to connect all robots and intelligent devices to the 

Internet. This site was launched on 20
th

 of December 2011 by RobotShop.com. RobotShop.com 

is company that specializes in service robotics. [9] 

MyRobots is a portal where robot owners and builders can connect their robots, monitor their 

status, and control them. ThingSpeak provides basic functionality to MyRobots. This higher 

range of functionality includes the transmission, storage and graphical visualization of data 

gained from robots and their sensors and also sending messages to communicate with smart 

objects. [9] 

All Internet- enabled robots can be readily connected to MyRobots using open API. Robots 

which cannot access the Internet directly can use the MyRobots Connect. It is a physical device 

that allows any robot capable of serial communication to be connected to MyRobots. [9] 

The new portal offers downloadable application in Robot App Store and will soon offer 

cloud- based robotic applications. Also roboticist community and robot software developers 

have the opportunity to participate in developing applications. Through the MyRobots App 

Store capabilities of robots are increased. [9] 

B. myCalendar 

The main part of this bachelor thesis was to create an application. 

The application was created for NAO humanoid robot developed by French company 

Aldebaran Robotics. This application allows NAO robot to log in Google email account and 

read users calendar. User name and password are given as parameters of the box in source code 

opened in Choreographe. NAO robot will say user’s events for today. 

If there is no event for today in users calendar, NAO robot will say ,,There are no events for 

today". If there is all day event, NAO robot will say ,,All day event for today is " and will read 

the name of the all day event from calendar. If there are events for today that have not happened 

yet, NAO robot will read names of events and when will it start and also when will it end. 

Application also will say, how many events have already been completed. 

V. PROPOSAL OF CLOUD ROBOTIC SYSTEM 

Following proposal of cloud robotic system is proposed for multiple robots that are being 

currently developed by ZTS VVÚ Košice a. s. as a part of Stimuly project. These robots are 

suitable for rescuing people.  

Rescue robots are used in the search for victims and survivors. The benefits of rescue robots 

to these operations include reduced personnel requirements, reduced fatigue and access to 

otherwise unreachable areas. 

The proposed system aims to make the cooperation of robots wiser and faster by providing 

cloud infrastructure resources as computational power or memory and more effective by sharing 

gained data from each robot (about obstacles, environment, …). 
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VI. CONCLUSION

The goal of cloud robotics is to offload data intensive and computationally intensive 

workloads from the onboard resources on the robots to cloud infrastructure. This infrastructure 

will be shared by multiple clients (robots) for performing computationally intensive tasks as well 

as for exchanging useful data.  
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I. INTRODUCTION

We already know by J. Mycielski [12], if we assume that the Axiom of Determinacy AD holds
true then any set of reals is Lebesgue measurable LM, possesses the Baire Property BP and if it
is uncountable, then it contains a perfect subset1 PSP. On the other side, if we assume that the
Axiom of Choice AC holds true then there exists a Bernstein set BS, which does not possess the
Baire Property and it is not Lebesgue measurable by F. Bernstein [3]. One can easily see that
PSP→ ¬BS and PSP→ wCH, where the Weak Continuum Hypothesis wCH says that there is
no set X such that ℵ0 < |X| < c. For more see M. Staš [14].

Main aim of this note is to suggest an open problem whether property PSP still holds true in
any theory with LM and BP. We work with the Zermelo-Fraenkel axiomatic set theory ZF and
allow to use the Weak Axiom of Choice2 wAC which is a very weak form of AC. Moreover, by
J. Mycielski [12] if we assume that AD holds true then wAC does. We shall use common set
theoretical terminology and notations, say those of [4] and [9].

The paper is divided into two parts. In the first part we will present the necessary definitions,
elementary proofs of assertions from the set theory and some equivalent formulations of this
problem. In the second part we will deal with an existence of uncountable Marczewski null sets
in the theory ZF+wAC+BP+LM related to the Borel Conjecture and the Cichoń Diagram.

II. DEFINITIONS AND BASIC FACTS

A real line is a linearly ordered field R = 〈R,=,≤,+, ·, 0, 1〉 satisfying the Bolzano Principle
saying that every non-empty subset of R bounded from above has a supremum. In ZF one can
prove that there exists a real line and, up to isomorphism, the real line is unique, for more details
see L. Bukovský [4].

E. Marczewski [11] has introduced a very weak regularity property. A subset A of a perfect
Polish space X is a Marczewski null set or (S)0-set if every perfect set P ⊆ X has a perfect
subset Q such that Q∩A = ∅. In ZF + wAC one can verify that the class S0 of all Marczewski
null sets is a σ-ideal.

A subset of a perfect Polish space is totally imperfect if it contains no perfect subset. By T I
we denote the class of all totally imperfect sets. A subset B of a Polish space X is a Bernstein
set if |B| = |X \ B| = c and neither B nor X \ B contains a perfect subset. All our research
will be only for the real line. One can easily see that [R]≤ℵ0 ⊆ S0 ⊆ T I and we immediately
obtain that PSP holds true if and only if [R]≤ℵ0 = S0 = T I. Moreover, one can show that the
Bernstein sets (if there exists any such) are totally imperfect but not Marczewski null sets, and
therefore S0 = T I implies there is no Bernstein set. We present the opposite implication

1A perfect set is a non-empty closed set without isolated points.
2The Weak Axiom of Choice wAC says that for any countable family of non-empty subsets of a given set of power c

there exists a selector, for more see L. Bukovský [4].
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Theorem 1: If there is no Bernstein set then S0 = T I.
For a proof we shall need an auxiliary result

Lemma 2: If there is no Bernstein set on the real line then there is no Bernstein set on the
Cantor space ω2.

Proof: Let ϕ : ω2 → [0, 1] be the mapping given by ϕ(v) = Σ∞i=02−i+1v(i). Then ϕ is
continuous and ϕ(v) ∈ Q ∩ [0, 1] if and only if v is an eventually periodic sequence in ω2.
Obviously, if X ⊆ ω2 is a Bernstein set, then ϕ[X] ⊆ [0, 1] is also Bernstein set.

Proof: Let X ⊆ R be an uncountable totally imperfect set and P being any perfect subset of
R. If |X ∩ P | ≤ ℵ0, then there exists a perfect set Q ⊆ P such that X ∩Q = ∅. In the next, we
shall assume that X∩P is uncountable set. We can immediately fix an enumeration of basic open
sets and take maximal open set U such that X ∩P ∩U is countable. Thus, X0 = (X ∩P ) \U is
uncountable set without isolated points and therefore the set Q = X0 ⊆ P \ U is perfect. Since
X0 is totally imperfect set that is not Bernstein set in Q by Lemma 2, there exists a perfect subset
Q′ ⊆ Q such that Q′ ∩ X0 = ∅. Hence Q′ ⊆ Q ⊆ P \ U ⊆ P and Q′ ∩ X = ∅. Thus, X is
(S)0-set.

By F. Bernstein [3] it is well known that there is no Bernstein set in the theories ZF+LM and
ZF+BP. Hence, we obtain the following Diagram in ZF

LMPSP BP

COUNT = S0 ∧ S0 = T I ¬BS

wCH

Diagram 1.

S0 = T I

Let us remind that in any model of ZFC+CH there exists an uncountable Marczewski null set
in any perfect Polish space. By AC there exists a set of reals of cardinality ℵ1 that is perfectly
meager and any perfectly meager set is Marczewski null set (see, e.g., [4]). Thus, we have wCH 9
[R]≤ℵ0 = S0. Similarly, by AC there exists a Bernstein set and we already know that the Bernstein
sets are totally imperfect but not Marczewski null sets. Hence, by any model of ZFC+CH we
have wCH 9 S0 = T I.

A. B. Kharazishvili [8] has mentioned that if in the theory ZF+DC there exists a totally
imperfect set of reals of cardinality c then there exists a Lebesgue non-measurable set of reals.3

Note that this statement one can prove in the theory ZF+wAC, and Luzin Theorem is essentially
exploited for its proof.

Theorem[wAC] 3 (N. N. Luzin, see, e.g., [7]): Let X, Y be Polish spaces, µ being a Borel
measure on X. A function f : X → Y is µ-measurable if and only if for any positive ε there
exists a µ-measurable set A ⊆ X such that µ(A) < ε and f |(X \A) is continuous.

Theorem 4 (A. B. Kharazishvili [8]): In the theory ZF + wAC + LM any totally imperfect set
of reals has cardinality strictly smaller than c.

Proof: Let X ⊆ R be a totally imperfect set of cardinality c and let f : R → X be
a bijection. Supposing that f is Lebesgue measurable, there exists a measurable set A ⊆ R with
strictly positive measure such that the restriction f |A is continuous by Theorem 3. Using wAC one
can verify that the Lebesgue measure is Radon, i.e., λ∗(A) = sup{λ∗(K) : K ⊆ A,K compact}.
Thus there exists a compact set K in R with positive measure. Obviously, K is uncountable and
f |K is a homeomorphism between K and f(K). Then f(K) being a subset of X contains a
non-empty perfect set, which contradicts the assumption of X .
It is clear that any subset of reals, having cardinality strictly less than the cardinality of the con-
tinuum, is totally imperfect. By Theorem 1 every totally imperfect set is Marczewski null set in
any theory with no Bernstein set.

3The Axiom of Dependent Choice DC is a weak form of AC such that AC→ DC→ wAC, for more see L. Bukovský
[4].
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Corollary 5: In the theory ZF + wAC + LM the following assertions are equivalent:
a) wCH holds true.
b) Any (S)0-set of reals is countable, i.e., [R]≤ℵ0 = S0.
c) PSP holds true.

Proof: If wCH holds true, then any totally imperfect set of reals is countable.
Note that an analogue of Corollary 5 holds true for the Baire Property.

Theorem[wAC] 6 (R. Baire [1]): Assume that X , Y are metric separable spaces. A function
f : X −→ Y is Baire measurable if and only if there exists a meager set D ⊆ X such that
f |(X \D) is continuous. Especially, for any Borel measurable, i.e., for analytically representable
function f there exists a meager set D ⊆ X such that f |(X \D) is continuous.

Theorem 7: In the theory ZF + wAC + BP any totally imperfect set of reals has cardinality
strictly smaller than c.

Proof: Follow the proof of Theorem 4 using Theorem of Baire 6.
Corollary 8: In the theory ZF + wAC + BP the following assertions are equivalent:

a) wCH holds true.
b) Any (S)0-set of reals is countable, i.e., [R]≤ℵ0 = S0.
c) PSP holds true.

Thus, the overall question still remains open:

Does hold true wCH in the theory ZF + wAC + LM + BP?

Let us remark that by Shelah model [13] of ZF + DC possessing BP, in which there exists a set
of reals of cardinality ℵ1, we already know that BP 9 wCH.

III. EXISTENCE OF UNCOUNTABLE (S)0-SETS

Many well-defined sets of reals as Borel and analytic sets have regularity properties, i.e., they
are Lebesgue measurable, possess the Baire Property and if they are uncountable, then they
contain a perfect subset. An existence of uncountable (S)0-sets related to the small sets is often
connected with the notions as λ′-sets, σ-sets, Sierpiński and Luzin sets.

The relationships between the classes of sets of reals in ZF+wAC are summarized in Diagram
2. As usually, an arrow A → B means that A ⊆ B:

[R]≤ℵ0

σ-sets

con

λ-sets

C
′′

λ′-sets

Sie

SNLu

PM

UN

M

N

S0 T I

Diagram 2

con, C
′′

, SN , UN , and PM denote classes of the concentrated, Rothberger property, strong
measure zero, universal measure zero and perfectly meager sets, respectively. Several mentioned
relations and definitions of notions in the Diagram 2 can be found in [4] and [9].

Remark 9: In the theory ZF + LM + wAC any totally imperfect set of reals cannot contain
uncountable closed set, otherwise it would contain a perfect subset. By inner regularity of the
Lebesgue measure4 it has measure zero. Thus, T I ⊆ N . Similarly T I ⊆ M in the theory
ZF + BP + wAC.
By the last remark one can see that several uncountable (S)0-sets, e.g., Luzin and Sierpiński sets,
does not exist in ZF+wAC+LM+BP (Diagram 3).

4By wAC one can verify that the Lebesgue measure is inner regular, i.e., λ∗(A) = sup{λ∗(F ) : F ⊆ A, F closed}
for any A ∈ L(R).

ISBN 978-80-553-1440-2 c© 2013 FEI TUKE 149



Electrical Engineering and Informatics IV
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

[R]≤ℵ0

σ-sets

con

λ-sets

C
′′

λ′-sets

SN

PM

UN

M

N

S0 T I

Diagram 3

When E. Borel [1919] has introduced the notion of a strong measure zero set, he conjectured
the Borel Conjecture as the statement that every set of reals of strong measure zero is countable,
i.e., SN = [R]≤ℵ0 . It is well known that the Borel Conjecture is neither provable nor refutable in
ZFC, mainly by a construction of a model of ZFC by R. Laver [10] in which the statement holds.
However, P. Corazza [5] showed that the Generalized Borel Conjecture, saying SN = [R]<c,
is also independent of ZFC. By Corollaries 5 and 8 we obtain

Corollary 10: In the theory ZF + wAC + LM + BP the following assertions are equivalent:
a) wCH holds true.
b) Any (S)0-set of reals is countable, i.e., [R]≤ℵ0 = S0.
c) PSP holds true.
d) The Borel Conjecture and the Generalized Borel Conjecture hold true.
One can define four cardinal characteristics of a family of thin sets, mainly of the family

of measure zero sets and meager sets. Since we need AC even to define the considered cardinal
characteristics we shall use another relationships concluded the discussion of additivity, uniformity
and covering for measure and category. T. Bartoszyński, H. Judah and S. Shelah [2] described
the relationship between the following sentences in the Cichoń Diagram (Diagram 4):
• A(m) ≡ unions of fewer than 2ℵ0 null sets is null,
• B(m) ≡ R is not the union of fewer than 2ℵ0 null sets,
• C(m) ≡ ideal of null sets does not have a basis of size less than 2ℵ0 ,
• U(m) ≡ every subset of R of size less than 2ℵ0 is null.

Replacing word “null” by the word “meager” we obtain sentences A(c), B(c), C(c) and U(c),
respectively.

B(m) U(c) C(c) C(m)

A(m) A(c) B(c) U(m)

Diagram 4.

As we shall see, the statement B(c) plays an important role in the classification of this open
problem provided that U(c) and U(m) hold true in the theory ZF+wAC+LM+BP. We will use
the following useful theorem that also holds true for T and Rn

Theorem[wAC] 11 (F. Galvin – J. Mycielski – R. M. Solovay [6]): A set A ⊆ R has strong
measure zero if and only if for every meager set F ⊆ R we have A+ F 6= R.

Theorem 12: In the theory ZF + wAC + LM + BP holds true

wCH→ A(m) and B(c)→ SN = [R]<c.

Proof:
If ¬A(m) then there exists a family F ⊆ N of cardinality fewer than c such that

⋃
F /∈ N .

By wAC one can show that N is a σ-ideal. Hence, the family F cannot be countable.
Assume that B(c) holds true and let A be any set of [R]<c. We will show that A is strong

measure zero set using Theorem 11. Let F be any meager set of reals. Then by B(c) the family
{x+ F : x ∈ A} cannot be a cover of R, and therefore A+ F 6= R.
Let us note that for non-provability of some implications one would need a model of ZF+wAC+
LM+BP without AC and CH because c and ℵ1 are incomparable in the theory ZF+wAC+LM.
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[2] Bartoszyński, T., Judah, H., Shelah, S., The Cichoń Diagram, Journal of Symbolic Logic 58 (1993), 401–423.
[3] Bernstein F., Zur Theorie der trigonomischen Reihen, Sitzungber. Sachs. Akad. Wiss. Leipzig 60 (1908), 325–

338.
[4] Bukovský L., THE STRUCTURE OF THE REAL LINE, Monografie Matematyczne, Vol. 71 2011.
[5] Corazza P., The generalized Borel conjecture and strongly proper orders, Trans. Amer. Math. Soc. 316 (1989),

115—140.
[6] Galvin F., Mycielski J., Solovay R. M., Strong measure zero sets, Notices Amer. Math. Soc. 26 (1973), A-280.
[7] Halmos P. R., MEASURE THEORY, Van Nostrand, New York 1950.
[8] Kharazishvili A. B., Strange Functions in Real Analysis, Second edition, Marcel Dekker Inc., New York, 2000.
[9] Kunen K. and Vaughan J. E., Handbook of Set-Theoretic Topology, North Holland, Amsterdam, (1984).

[10] Laver R., On the consistency of Borel’s conjecture, Acta Math. 137 (1976), 151–169.
[11] Marczewski E. (Szpilrajn), Sur une classe de fonctions de M. Sierpiński et la classe correspondante d’ensembles,
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Abstrakt — Tento článok pojednáva o analýze dynamického správania sa generátorov 

v elektrizačnej sústave v rôznych prevádzkových stavoch. Autori sa zaoberali vplyvom rôznych 

konfigurácií budiacich systémov elektrických generátorov na dynamickú stabilitu elektrizačnej 

sústavy. Tiež bol skúmaný vplyv rôznych nastavení parametrov budiacich systémov na správanie sa 

elektrizačnej sústavy. Bolo zistené, že výberom správnych nastavení je možné vylepšiť tlmenie 

oscilácií činného výkonu a efektivitu regulácie budiaceho systému.  

Kľúčové slová —PSLF, tlmenie oscilácií, PSS, dynamická stabilita, budiace systémy 

I. ÚVOD 

V aktuálnej situácii v elektroenergetike musia prevádzkovatelia elektrizačných sústav (TSO) 

venovať zvýšené úsilie dosahovaniu hlavného cieľa ich činnosti – bezpečnej a spoľahlivej 

prevádzke elektrizačnej sústavy. Je to náročnejšie najmä kvôli zmenám, ktoré sa udiali 

v posledných rokoch, najmä v oblasti liberalizácie trhu s elektrickou energiou, tiež vďaka 

mierne rastúcej spotrebe, a najmä s rastúcemu počtu lokálnych zdrojov elektrickej energie 

pripojených na nižších napäťových hladinách, pričom ide najmä o nepredikovateľné 

obnoviteľné zdroje (NOZE). Pre elektrizačné sústavy, ktorých väčšia časť bola vybudovaná 

najmä v minulom storočí, kedy sa neuvažovalo s obchodným využívaním prenosových vedení 

a najmä cezhraničných profilov, to znamená zvýšené zaťaženie sústavy, niekedy bez 

dostatočných rezerv. Toto zvýšené zaťaženie môže mať nepriaznivý vplyv na stabilitu sústavy, 

pričom pri výskyte poruchy (napr. skratu), sa zvyšuje riziko nepriaznivých dôsledkov, väčších 

výpadkov, ostrovnej prevádzky, a pri súhre nepriaznivých okolností môže viesť až k black-outu, 

čo sa ukázalo pri výpadkoch v Taliansku (2003), a v Nemecku (2006) [2].  

Elektrické generátory sú veľmi dôležitou súčasťou elektrizačnej sústavy, a produkuje sa 

v nich takmer všetka spotrebovaná v sústave, jedinou výnimkou sú meniče fotovoltických 

elektrární. Pri ich prevádzke je potrebné vziať do úvahy viacero faktorov, najmä spoľahlivosť, 

bezpečnosť a ekonomickú efektívnosť. Ak vyšetrujeme správanie sa generátora v prevádzke, je 

potrebné vziať do úvahy aj ostatné pomocné zariadenia, ako je napríklad turbína a jej regulátor, 

budič, regulátor budenia, automatický regulátor napätia, stabilizér (PSS), limitéry a ochranné 

zariadenia, a ich správanie v rôznych prevádzkových stavoch  generátora.  

Tento článok prináša príklady rôznych konfigurácií budiacich systémov a ich vplyv na 

stabilitu elektrizačnej sústavy. 

II. BUDIACE SYSTÉMY

Hlavnou a najzákladnejšou funkciou budiacich systémov je napájanie budiacich vinutí 

synchrónnych generátorov jednosmerným prúdom. Zároveň môžu plniť ďalšie funkcie, ktoré sú 

pre spoľahlivé fungovanie elektrizačnej sústavy nevyhnutné, ako sú rôzne riadiace a ochranné 

funkcie, ktoré majú súvis s budiacim napätím a prúdom.  

Ochranné funkcie zabezpečujú ochranu pred prekračovaním prevádzkových limitov 

generátora, ako napr. ochrana pri dosiahnutí medze podbudenia. Účelom riadiacich funkcií je 

riadenie svorkového napätia generátora a dodávaného alebo odoberaného jalového výkonu. 

Správnou činnosťou regulácie napätia je možné dosiahnuť zlepšovanie dynamickej stability 
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elektrizačnej sústavy. V nasledujúcom texte je uvedená stručná charakteristika rôznych 

subsystémov budiaceho systému. 

Obr.  1  Štruktúra budiaceho systému [1]. 

A. Budič 

Budič je zdrojom jednosmerného prúdu pre budiace vinutie generátora. Počas vývoja, 

budiace systémy nadobúdali rôzne formy, ale je možné ich všeobecne zaradiť do troch skupín, 

podľa základného princípu zdroja jednosmerného prúdu. 

Jednosmerný budič je najstarším princípom, využívajúcim dynamo, najčastejšie na 

spoločnom hriadeli s generátorom, na dodávku jednosmerného prúdu do budiaceho vinutia 

generátora cez kefy a krúžky na rotore generátora. Napäťové regulátory pri tomto type budičov 

pracujú na rôznom princípe, ako sú napríklad regulátory s reostatom, alebo s rotačným 

zosilňovačom. Tento typ je postupne nahradzovaný novšími princípmi, prípadne zostáva 

v prevádzke s regulátorom napätia nahradeným modernejším, pracujúcim na princípe 

číslicového počítača. 

 Striedavý budič je novším princípom, ktorý využíva striedavý generátor, pripojený na 

budiace vinutie cez riadený alebo neriadený usmerňovač. Špeciálnym typom striedavého budiča 

je bezkefový budič, ktorý má vyššiu spoľahlivosť vzhľadom na to, že pracuje bez kief 

a zberných krúžkov na rotore generátora. Striedavé napätie, indukované v rotore budiča je 

vedené do budiaceho vinutia cez usmerňovacie diódy, ktoré sú namontované priamo na hriadeli, 

medzi budičom a generátorom. Tento typ bol vyvinutý špeciálne pre vysoko výkonné 

generátory, v ktorých sú potrebné vysoké budiace prúdy. Napríklad, pri výkone 600 MW je 

potrebné budičom dodať do budiaceho vinutia výkon 1 MW [1]. 

Statický budič je najnovším princípom, ktorý využíva polovodičové prvky, namiesto 

striedavého alebo jednosmerného generátora. Statickým sa nazýva preto, že neobsahuje žiadne 

pohyblivé časti. Väčšina generátorov v súčasnosti má nainštalovaný práve takýto budič, ktorý 

pozostáva zo zdroja napájania, a z riadených alebo neriadených usmerňovačov, z ktorých je 

jednosmerý prúd dodávaný do budiaceho vinutia cez kefy a krúžky. Podľa zdroja napájania 

rozlišujeme niekoľko typov, ako napríklad napájanie z pomocného generátora vlastnej spotreby, 

alebo z prípojníc vlastnej spotreby, prípadne z pomocného vinutia samotného generátora. 

B. Regulátor 

Regulátor spracúva a zosilňuje vstupné signály, ktoré pripravuje na požadovanú úroveň 

a formu pre riadenie budiča, čo zahŕňa aj vnútornú stabilizáciu budiča. Regulátor je často známy 

pod skratkou AVR – automatic voltage regulator.  Hlavnou funkciou regulátora je udržiavať 

statorové napätie na požadovanej hodnote, čím sa ovplyvňuje aj jalový výkon.  

C. Obmedzujúce a ochranné obvody 

Tieto obvody zahŕňajú mnoho rôznych funkcií, ich hlavnou funkciou je zaistiť, že žiadne zo 

zariadení, či už ide o generátor, budič, alebo blokový transformátor, nebude preťažované mimo 

definovaných medzí. Obmedzujúce obvody zahŕňajú obmedzovač podbudenia, (ochrana proti 

strate statickej stability, prehrievaniu železa statora), ochrana proti prebudeniu (ochrana pred 

poškodením budiaceho vinutia prehriatím), ochrana V/Hz (ochrana proti nadmernému 

magnetickému toku), a tiež odbudzovač, ktorý pôsobí pri zápornom indukovanom napätí 

v budiacom vinutí, a často má formu varistora. 

D. Stabilizér (Power system stabiliser – PSS) 

Toto zariadenie sa stalo súčasťou budiacich systémov, keď sa výskumom zistilo, že 

dynamická stabilita elektrizačnej sústavy môže byť vylepšená vhodným pôsobením budiaceho 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 154

systému  generátora. V súčasnosti toto zariadenie je pre generátory nad 50 MW pripojené do 

elektrizačnej sústavy SR povinné. Princípom je použitie dodatočných vstupných veličín, ako je 

napríklad frekvencia generátorového napätia, činný výkon, na vytvorenie poruchového signálu 

pre regulátor budiča, ktorý bude pôsobiť na zvýšenie budiaceho prúdu tak, aby došlo k tlmeniu 

oscilácií výkonu [7]. 

Všetky komponenty budiacich systémov je pri analýze dynamickej stability elektrizačnej 

sústavy potrebné správne namodelovať, aby boli dosiahnuté validné výsledky,  pri zachovaní 

rozumného stupňa podrobnosti, vzhľadom na to, či sa skúma krátkodobá alebo dlhodobá 

dynamika. Zvyčajne nie je vhodné používať príliš podrobné modely, pretože príliš detailné 

vyhotovenie modelu môže byť pre všeobecnejšie štúdie náročné na analýzu a výpočet. Zvyčajne 

sa používajú niektoré známe techniky pre získanie zjednodušených modelov, ktoré sú pre druh 

štúdie najvhodnejšie. Pri použití týchto techník je možné získať jednoducho parametre 

redukovaných modelov tak, že modely budú zodpovedať detailnému modelu v oblasti 0 – 3 Hz, 

čo pre štúdium dynamickej stability postačuje. Počas rokov výskumu sa ustálila štruktúra 

rôznych redukovaných modelov, ktoré boli štandardizované v IEEE, a ktoré reprezentujú 

rozmanitú množinu modelov používaných pre súčasné generátory. [1], [4] 

III. MODEL

Pri výskume vplyvu rôznych kombinácií parametrov budiacich systémov na dynamickú 

stabilitu bude použitý model malej elektrizačnej sústavy pozostávajúci z 11 uzlov a štyroch 

generátorov, použitý podobne aj v [1]. Schéma je na Obr.  2. Všetky pripojené generátory majú 

menovitý výkon 900 MVA, menovité napätie je 20 kV. Blokové transformátory sú s prevodom 

20/230 kV. Generátory dodávajú výkon do dvoch záťaží, v uzloch 7 – S7 = (967+j100) MVA 

a 9 – S9 = (1767+j100) MVA, v týchto uzloch sú pripojené aj kompenzačné kondenzátory 

s výkonmi Q7C = 200 MVAr, Q9C = 350 MVAr. Model sústavy pre vykonávanie dynamických 

simulácií bol vytvorený v programe PSLF vo verzii 17.05, ktorá bola autorom poskytnutá 

spoločnosťou Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS), a.s. Model sústavy bol najprv 

vytvorený ako ustálenom stave, s parametrami vedení a transformátorov v ohmoch. Ďalším 

krokom bolo pridanie dynamických modelov pre všetky generátory, kde bol použitý model 

„genrou“, čo je model generátora s hladkým rotorom.  

Obr.  2  Použitá jedenásť uzlová sieť zo štyrmi generátormi. 

Ďalším pridaným modelom bol model turbíny a jej regulátora, použitý bol model „ieeeg1“, čo 

je IEEE model. Po pridaní týchto dvoch modelov bol pridaný model budiča s regulátorom 

budenia, zvolený bol model „esac4a“, čo je IEEE (1992/2005) model striedavého budiaceho 

systému s riadeným tyristorovým usmerňovačom. Jeho štruktúra je zobrazená na Obr.  3.  

Obr.  3  Blokový diagram modelu budiča "esac4a" [3]. 

Pri výskume vplyvu PSS na dynamickú stabilitu boli použité dva rôzne modely PSS pre 

porovnanie. Prvým bol model jednovstupového PSS - „pss1a“, a druhým bol model 

dvojvstupového PSS – „pss2a“. V oboch prípadoch ide o IEEE (1992/2005) modely. Ich 

blokové schémy sú na Obr.  4 a Obr.  5. Prepojenie medzi PSS a regulátorom budiča je 

realizované privedením signálu z PSS do súčtového bloku na vstupe regulátora budenia cez 

vstup VS. 
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Obr.  4  Blokový diagram modelu "pss1a". 

Obr.  5  Blokový diagram modelu "pss2a". 

IV. VÝSKUM VPLYVU PSS NA STABILITU

Z viacerých skúmaných prípadov sú v tomto článku prezentované dva, a to v prvom prípade 

vplyv zmeny parametrov PSS na zlepšenie / zhoršenie dynamickej stability, a v druhom prípade 

pôjde o porovnanie dvoch rôznych modelov PSS a ich vplyvu na stabilitu. V oboch prípadoch 

boli použité rovnaké parametre budiča a regulátora budiča „esac4a“, a to: Tr = 0,02 s, Ka = 40, 

ViMAX = 10, ViMIN = -10, Ta = 0,02 s, VrMAX = 10, VrMIN = -10. 

Pri skúmaní vplyvu zmeny parametrov na stabilitu bol použitý model „pss1a“. Bol skúmaný 

vplyv zmeny zosilnenia tohto modelu na správanie sa elektrizačnej sústavy počas poruchy. Ako 

referenčná porucha bol zvolený trojfázový skrat na jednom z dvoch paralelných vedení medzi 

uzlami 8 a 9, blízko uzla 8. Skrat sa vyskytol v čase simulácie 1 sekunda, a obojstranne vypnutý 

bol v čase 1,06 sekundy. Okrem meniaceho sa zosilnenia sa ostatné parametre modelu „pss1a“ 

nemenili, ich hodnoty boli: T6 = 0, T5 = 1 s, A1 = A2 = 0, T1 = 0,02 s, T2 = 0,05 s, T3 = 5,4 s, T4 

= 3 s, VrMAX = 10, VrMIN = -10. Vstupom stabilizátora bola odchýlka frekvencie svorkového 

napätia generátora. Zosilnenie stabilizátora sa menilo v intervale od 0 do 40 s krokom 5. Na 

obrázkoch sú pre väčšiu prehľadnosť niektoré priebehy vynechané, zobrazené sú priebehy pre 

zosilnenia 0 (PSS vypnuté), 15, 20, 25. 

Z priebehov na Obr.  7 je vidieť, že najlepšie tlmenie oscilácií výkonu bude dosiahnuté pri 

zosilnení KS = 20. To platilo podobne aj pre oscilácie napätia (Obr.  6) a uhla (Obr.  8) 

generátora. Pre daný generátor (č.4) a pre tento typ poruchy môže byť táto hodnota považovaná 

za najvhodnejšiu. Pre iné umiestnenia skratov sa môže táto hodnota líšiť, pre každý generátor je 

preto potrebné vyšetriť najťažšiu možnú poruchu v danej elektrizačnej sústave, a voľba 

finálneho nastavenia PSS bude vykonaná podľa zistení pri tejto poruche. Čo sa týka typu skratu, 

ak generátor udrží stabilitu pri trojfázovom kovovom skrate, je možné povedať, že pre „slabšie“ 

typy skratov (dvojfázové, jednofázové) získaná hodnota bude tiež vyhovovať udržaniu stability. 

Obr.  6  Priebeh oscilácií napätia generátora č. 4 v závislosti od zosilnenia PSS 
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Obr.  7  Priebeh oscilácií činného výkonu generátora č.4 v závislosti od zosilnenia PSS 

Obr.  8  Priebeh oscilácií záťažného uhla generátora č.4 (vzhľadom k rotoru generátora č.3) v závislosti od zosilnenia 

PSS 

V druhom prípade boli použité dva modely PSS. Prvým bol „pss1a“, ktorý bol použitý aj 

v predchádzajúcom prípade, parametre boli rovnaké ako v predošlom prípade, ako hodnota 

zosilnenia KS bola použitá v predošlom prípade zistená optimálna hodnota KS = 20. Parametre 

druhého modelu „pss2a“ boli nasledovné: TW1 = 10 s, TW2 = 0, T6 =0, TW3 = 2 s, TW4 = 0, KS2 = 

0, T7 = 0, KS3 = 1, T8 = 0,5 s, T9 =0,1 s, n = 0, m = 0, KS4 = 0, KS1 = 2, T1 = 1 s, T2 = 0,5 s, T3 = 

2 s, T4 = 0,1 s, a = 1, Ta = T b = 0, Vstmax = 0,2, Vstmin = -0,2. Ako prvý vstup bola použitá 

rýchlosť rotora, druhým vstupom bol činný výkon. Bol tiež pridaný priebeh bez použitia PSS. 

Ako vidno na Obr.  9 - Obr.  11, vplyv použitého modelu PSS na tlmenie oscilácií je 

badateľný. Pri použití modelu „pss2a“ bolo dosiahnuté účinnejšie a rýchlejšie tlmenie oscilácií, 

najmä vďaka druhému vstupu, ako pri použití modelu „pss1a“, dokonca aj bez optimalizácie 

nastavení modelu „pss2a“, čo poukazuje na to, že použitie ďalšieho dodatočného vstupu má 

prínos pre zlepšenie vplyvu PSS na dynamickú stabilitu.  

Obr.  9  Priebeh oscilácií napätia generátora č. 4 v závislosti od použitého modelu PSS. 
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Obr.  10  Priebeh oscilácií činného výkonu generátora č. 4 v závislosti od použitého modelu PSS 

Obr.  11  Priebeh oscilácií záťažného uhla generátora č. 4 (vzhľadom k rotoru generátora č.3) v závislosti od použitého 

modelu PSS 

V. ZÁVER 

V predkladanom článku bol skúmaný vplyv zmeny parametrov PSS, a druhu použitého PSS 

na dynamickú stabilitu. Výskumom rôznych kombinácií parametrov zo zvoleného intervalu boli 

nájdené optimálne parametre. Bol tiež zistený pozitívny vplyv dodatočného vstupu PSS na 

celkové pôsobenie PSS. 

V súčasnosti je na optimalizáciu parametrov budiacich systémov používaných mnoho 

rozličných metód, ako je napríklad dynamické programovanie alebo genetické algoritmy, 

podobne ako v [5]. Ďalšou možnosťou je použitie adaptívnych PSS, na báze neuro-fuzzy logiky, 

ako napríklad IDIPSS, predstavený v [6]. Táto oblasť výskumu je v širokom rozsahu otvorená 

ďalšiemu výskumu a metódam. 
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Abstract — V tomto článku je pozornosť venovaná kvapalným izolačným materiálom, predovšetkým 
transformátorovým olejom. Kvapalné izolačné materiály musia spĺňať rôzne kritéria mimo aj počas 
prevádzky. Stabilita izolačných olejov má kardinálny význam pri prevádzke zariadení, pretože oleje 
pracujú pri vysokých teplotách, zvyčajne za prítomnosti kyslíka, takže by mali byť tepelne a oxidačne 
odolné. Článok porovnáva činiteľ dielektrických strát tgδ a nabíjacie prúdy IRC analýzy (Isothermic 
Relaxation Current - Analysis) pre vzorky transformátorového oleja s rôznym stupňom degradácie.   

Keywords — IRC analýza, degradačný mechenizmus, činiteľ dielektirckých strát, nabíjací prúd 

I. ÚVOD 

Začínajúce poruchy v systéme sú priamym dôsledkom degradačných zmien a ich rozvoj môže 
viesť k úplnému zlyhaniu izolačného systému. Poruchy znamenajú podstatné zvýšenie 
ekonomických nákladov na servis zariadení. Starnutie je komplexný proces, ktorý v 
prevádzkových podmienkach vedie k zmenám fyzikálnych, chemických alebo elektrických 
vlastností, čo spôsobí zmenšenie prevádzkovej bezpečnosti zariadení z hľadiska izolačných 
vlastností. Z tohto dôvodu existuje snaha vytvoriť postup diagnostických metód a štatistického 
spracovania informácií, umožňujúceho servisné rozhodnutia, na základe informácií o vybraných 
parametroch. 

Poznáme tri hlavné typy elektrickej izolácie: pevné, kvapalné a plynné. V pevnej izolácii má 
elektrická porucha nevratný deštruktívny charakter. Naproti tomu, pre plyny a kvapaliny, má 
elektrická porucha reverzibilný charakter. 

Elektroizolačný systém výkonových transformátorov je tvorený kombinovaným dielektrikom 
olej-papier. Životnosť transformátora je limitovaná predovšetkým životnosťou papierovej 
izolácie, ktorej mechanická pevnosť sa postupne zmenšuje. Životnosť papierovej izolácie je 
zvyčajne podstatne kratšia ako životnosť ostatných konštrukčných prvkov.  

Existuje vzájomná závislosť medzi starnutím oleja a papiera, pretože produkty rozkladu oleja 
sú absorbované papierom a naopak, čím je urýchľovaný proces starnutia. Olejovú náplň 
transformátora je potrebné ošetrovať, a pred ukončením životnosti vymeniť alebo zregenerovať. 

Vplyvy spôsobujúce starnutie oleja možno rozdeliť podľa účinku [1]: 
• chemických látok kyslej a alkalickej povahy, a tiež aj katalyzátorov a vody,
• kyslíka za súčasného pôsobenia tepla alebo iných energií,
• energií (tepelnej, elektrického poľa a elektrických výbojov),
• rovnomernosti zaťaženia, úrovne zaťaženia, vibrácií a účinnosti chladenia.

Napriek tomu, že len 3 až 5% z oleja sa aktívne podieľa na procese starnutia a zvyšná časť 
uhľovodíkov zostáva bez zmeny, sú parametre oleja výrazne ovplyvnené.  
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II. PREDMET VÝSKUMU

Medzi najdôležitejšie parametre umožňujúce hodnotiť kvalitu dielektrika patrí činiteľ 
dielektrických strát tgδ. Jeho hodnota je ovplyvnená teplotou, frekvenciou a intenzitou 
pôsobiaceho elektrického poľa. Činiteľ dielektrických strát tgδ môžeme definovať ako tangens 
uhla, o ktorý sa líši fázový posun prúdu reálneho dielektrika od fázového posunu prúdu 
ideálneho dielektrika. Hodnota činiteľa dielektrických strát súvisí s dielektrickými stratami 
a jeho hodnotu je možné považovať za meradlo kvality izolačného systému. Podľa fázorového 
diagramu.  

Obrázok 1  Fázorový diagram reálneho kondenzátora [2] 

kde U  - priložené striedavé napätie, 
I  - prúd prechádzajúci dielektrikom 
Ic  - kapacitný prúd ideálneho dielektrika 
Ip  - polarizačný prúd 
I i  - izolačný prúd 

Pri zvýšení teploty dielektrika sa rezistivita zníži, vzrastie vodivosť a polarizačná zložka 
dielektrických strát. So zvyšujúcou teplotou, sa s ňou súvisiace fyzikálno-chemické procesy, a aj 
procesy degradácie urýchľujú. 

III. M ERANIE A VÝSLEDKY MERANIA

Pri našom meraní sme porovnávali vzorku transformátorového oleja ITO 100. Zmerali sme 
novú nedegradovanú vzorku, následne sme olej nechali tepelne degradovať pri teplote 100°C 
počas 100, 200 a 500 hodín (Tab.1).  

Tabuľka 1 
Označenie vzoriek transformátorového ITO 100 

Označenie vzorky Popis 
MN0-90 Nový olej –nedegradovaný, meraný pri teplote 90°C 

MN100-90 
(80,60,30) 

Olej degradovaný 100 h pri teplote 100°C, meraný pri teplote 
90°C (80, 60, 30°C) 

MN200-90 
Olej degradovaný 200 h pri teplote 100°C, meraný 

pri teplote 90°C 

MN500-90 
Olej degradovaný 500 h pri teplote 100°,C meraný 

pri teplote 90°C 

Pre vyhodnotenie degradačných procesov bola použitá IRC analýza (Isothermic Relaxation 
Current-Analysis), patriaca medzi jednosmerné nedeštruktívne metódy. IRC analýza, 
využívajúca sledovanie prúdových odoziev, bola vyvinutá na základe poznatkov 
o polarizačných javoch prebiehajúcich v štruktúre materiálu dielektrík. Veľkosť prúdu
pretekajúceho dielektrikom po pripojení jednosmerného napätia závisí od veľkosti priloženého 
napätia, doby pripojenia napätia a na stave skúmaného dielektrika.  

Meranie pre IRC analýzu sa realizovalo v elektródovom systéme TETTEX TYP 2903 
vyhrievanom teplotným regulátorom TETTEX TYP 2965. Teplota sa kontrolovala meracím 
mostíkom teploty TETTEX TYP 2105c. Celý elektródový systém bol pripojený na 
programovateľný elektromer model Keithley 617, ktorý bol napájaný cez TETTEX 
INSTRUMENT 7561.  

Výsledkom meraní boli nabíjacie prúdy pretekajúce dielektrikom pri teplotách 30, 60, 80 a 
90°C. Merania boli realizované po každej tepelnej degradácii (0, 100, 200 a 500 hodín).  
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Obrázok 2 Časová závislosť nabíjacieho prúdu pri teplotách 30, 60, 80 a 90°C pre vzorku minerálneho oleja tepelne 
degradovaného 100 h 

Porovnaním jednotlivých priebehov nabíjacích prúdov je zrejmé, že zvyšovaním teploty 
meranej vzorky sa zvyšuje hodnota nabíjacieho prúdu. Porovnaním výsledkov pri rovnakej 
teplote, ale rôznom stupni degradácie, nedochádza ku rovnomernému predpokladateľnému 
nárastu nabíjacieho prúdu (Obr.3).  

Obrázok 3 Časová závislosť nabíjacieho prúdu pri teplote 90°C pre vzorku minerálneho oleja tepelne 
degradovaného 0, 100, 200 a 500 h 

Najnižšie hodnoty nabíjacieho prúdu sú pre vzorku tepelne degradovanú 200 hodín, následne 
tepelne nedegradovanú, potom s určitým odstupom nasledujú vzorky 500 a 100 hodín. 

Z nameraných hodnôt sme pomocou aproximácie vypočítali hodnoty elementárnych prúdov 
Imi a časových konštánt τi. Následne sme vypočítali R,C členy pre náhradný Maxwell-Wagnerov 
model dielektrika a prepočítali činiteľ dielektrických strát tg δ do frekvenčnej oblasti. 

Obrázok 4 Frekvenčná závislosť činiteľa dielektrických strát tg δ pre prvú aproximáciu pri teplote T 90 °C. 

Porovnaním jednotlivých priebehov prvej aproximácie (Obr.4) vidíme paralelu s nabíjacími 
prúdmi, nakoľko hodnoty tg δ sú v rovnakej postupnosti ako hodnoty nabíjacieho prúdu. 
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IV. ZÁVER

Proces starnutia je veľmi komplikovaný proces, v ktorom sa môžu prejaviť aj zdanlivo 
protichodné javy. Z toho dôvodu je potrebné sledovanie jednotlivých veličín popisujúcich 
degradáciu v rôznych podmienkach. Ich zbieraním a štatistickým  vyhodnocovaním je možné 
posúdiť životnosť systému. 

Predpokladáme, že vznik nerovnomerných posunov pre nabíjacie prúdy a tg δ v tepelne 
degradovaných vzorkách je zapríčinený vplyvom vlhkosti a určitej nestability nového oleja, 
ktorá by sa mala upraviť po krátkej oxidačnej perióde. Olej sa postupne stabilizuje. Degradácia 
oleja bude pokračovať (1000 a 2000 h) a následne po jej vyhodnotení by sme chceli porovnať 
výsledky s hodnotami vzoriek olejov degradovaných priamo v prevádzke. 

POĎAKOVANIE  

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Tento článok bol vypracovaný 
v rámci projektu "Centrum excelentnosti integrovaného výskumu 
a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti 
automobilovej elektroniky", ITMS 26220120055. 

Táto práca vznikla na základe podpory vedeckej grantovej agentúry VEGA MŠVVaŠ SR 
a SAV č. projektu 1/0487/12 

REFERENCES 

[1] V. Barborka, “Diagnostika transformátorových olejů v návaznosti na prodloužení životnosti transformátorů” 
Elektro časopis pre elektroenergetiku, 2002/7, Dostupné na internete: 
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=25085 

[2] I. Kolcunová, “Diagnostiky v elektroenergetike”, Prednašky pre 5.roč KEE, Košice,2011, Dostupné na 
internete:http://web.tuke.sk/fei-kee/web/index.php?pg=diagnostika-velektroenergetike&hl=sk. 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 162 

Vplyv cielenej dekompozície 

na štrukturálne zmeny v sociálnych 

sieťach 

1
Ján MARCIN, 

2
Kristína MACHOVÁ, 

3
Gabriel TUTOKY

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TU v Košiciach, Slovenská republika 

1 
marcinjano@gmail.com, 

2 
kristina.machova@tuke.sk, 

3 
gabriel.tutoky@tuke.sk 

Abstrakt — Táto práca sa zaoberá štrukturálnou analýzou sociálnej siete. Sociálnu sieť 

vytvárame, t.j. modelujeme z ľudí, zúčastnených na určitých podujatiach, pričom boli rozdelení do 

skupín. Rozdeľovanie ľudí, t.j. dekompozíciu aktérov do skupín zabezpečuje dekompozičný 

algoritmus. Práca sa venuje popisu cielenej dekompozície a tiež tomu ako súvisí s rozličnými 

dekompozičnými kritériami. V ďalšej časti práce sú spomenuté tri typy použitých dekompozičných 

algoritmov, ktorých základom je evolučný princíp. Posledná časť práce sa zaoberá rozličnými typmi 

analýz sociálnej siete a výsledkom je teda analýza vplyvu cielenej dekompozície na štruktúru 

sociálnej siete. 

Kľúčové slová — sociálna sieť, štrukturálna analýza, cielená dekompozícia, evolučný algoritmus 

I. ÚVOD 

Vďaka najmodernejším trendom a taktiež umelej inteligencií, máme možnosť zo sociálnych 

sietí získať reálnu predstavu o tom, aké vzťahy ľudia medzi sebou majú, aké typy osobností sú, 

taktiež akí sú dôležití pri komunikácií medzi organizáciami, akí sú vplyvní, či závislí od iných. 

Všetky tieto a mnohé ďalšie vlastnosti je možné vyextrahovať zo sociálnej siete po jej vhodnej 

analýze s použitím rozličných metrík a techník. 

Sociálne siete sú zaujímavé aj tým, že v nich môžeme identifikovať rovnaké alebo podobné 

objekty spĺňajúce určité kritéria z rozličných hľadísk. Ak celú sieť rozložíme podľa určitých 

kritérií na podskupiny (často krát obsahujúce podobné objekty, resp. spĺňajúce zvolené kritéria), 

potom hovoríme o tzv. dekompozícií. Aktéri takto vytvorených skupín zvyčajne vytvárajú 

intenzívnejšia väzby v rámci skupín, ako medzi skupinami, čo spätne ovplyvňuje vývoj sociálnej 

sieti, ktorá odráža reálne vzťahy medzi objektmi vo svete. 

Táto práca sa zameriava hlavne na analýzu sociálnej siete, ktorá je modelovaná na základe 

vhodne navrhnutej dekompozície aktérov, spĺňajúcej určité kritéria.  

II. CIELENÁ DEKOMPOZÍCIA

Majme udalosti (events), ktoré sa opakujú v určitých časových intervaloch napr.: vyučovanie 

v škole, rôzne aktivity centra voľného času, letné tábory a pod. Majme skupinu aktérov 

participujúcich na určitej z týchto udalosti. Ak na udalosti prebieha program v skupinách, 

otázkou teda je, ako vytvoriť tieto skupiny. Je zrejmé, že ak skupiny vytvoríme náhodne alebo 

podľa určitého kľúča, dosiahneme rôzny efekt správania sa participantov v skupinách. Podľa 

počtu a typu vopred daných kritérií, dekompozícia participantov do skupín je viac či menej 

náročný proces. Teda zadané kritéria, ktoré majú spĺňať, ovplyvňujú aj náročnosť celého 

procesu ich tvorby. Ak počet zúčastnených participantov nie je veľký, rozdelenie je možné robiť 

manuálne. Ak ale počet presahuje niekoľko sto resp. tisíc účastníkov, dochádza k problému, 

ktorý sa manuálne riešiť nedá. Preto na uľahčenie práce, slúžia dekompozičné algoritmy, ktoré 

majú za úlohy vytvoriť skupiny aktérov tak, aby spĺňali určité kritéria. 

A. Kompozičné kritéria 

Všeobecne môžeme povedať, že kompozičné kritéria predstavujú požiadavky, ktoré sú 

kladené na skupiny, ktoré systém vytvára na základe popisných dát aktérov. Pod popisnými 

dátami si predstavujeme atribúty jednotlivých aktérov akcie ako napr.: bydlisko, kraj, vek, 
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príslušnosť k určitej skupine ľudí (menšiny), pohlavie a podobne. Ďalším kompozičným 

kritériom môže byť počet aktérov v skupinách, t.j. mnohokrát nám záleží na veľkosti 

vytváraných skupín a teda nie je jedno, či v jednej skupine sú dva a v inej desiati aktéri. 

B. Štrukturálne kritéria 

Ide o požiadavky ktoré sú kladené na štruktúru dát, napr. skupiny, ktoré majú minimálne 

resp. maximálne sociálne väzby, členovia z rovnakej organizácie a pod. Tieto štrukturálne dáta 

môžeme mať k dispozícií aj na základe sociálnej siete, napr. ktorý participant sa zúčastnil akcie 

toho istého typu v minulosti a s ktorými participantmi bol v skupine spolu. Ak sa dvaja účastníci 

spolu v skupine už stretli, je predpoklad, že sa medzi nimi vytvorila určitá väzba teda 

priateľstvo a túto znalosť môžeme opäť využiť. 

III. NÁVRH RIEŠENIA PROBLÉMU

Riešenie stanoveného problému teda predpokladá vyriešenie čiastkových úloh. Ak chceme 

zistiť dopad zmeny kritérií pri dekompozícií na štruktúru sociálnej siete, budeme postupovať 

podľa nasledovných krokov: 

1) návrh vhodnej dekompozície aktérov s tým, aby bolo možné prispôsobiť jej kritéria, teda

spôsob tvorby skupín, 

2) modelovanie sociálnych sietí s použitím navrhnutých dekompozičných algoritmov,

3) analýza vytvorenej sociálnej siete pomocou metrík.

Výsledkom teda bude zistenie, ktoré kritéria dekompozície majú aký dopad na štruktúru a 

parametre sociálnej siete. 

IV. DEKOMPOZIČNÉ ALGORITMY

Vstupným parametrom dekompozičných algoritmov sú údaje aktérov, ktorí sa chcú zúčastniť 

určitej akcie. Každý aktér je reprezentovaný pomocou kompozičných údajov. Vzťahy medzi 

jednotlivými aktérmi sú vyjadrené pomocou štrukturálnych údajov sociálnej siete, ktoré sa 

získavajú iba na základe toho či sa v minulosti konkrétne osoby spolu v skupine stretli alebo nie. 

Na základe týchto parametrov, algoritmy vytvárajú skupiny z aktérov tak, aby spĺňali stanovené 

podmienky. Budeme vychádzať z kombinácie nasledovných typov kritérií dekompozície: 

o Kritérium počtu – ide o kritérium, ktoré hovorí o tom, aby všetky vytvárané skupiny boli

rovnako početné resp. rozdiel v počtoch aktérov v skupinách aby bol minimálny. 

o Vekové kritérium – algoritmus bude zachovávať minimálny vekový rozptyl v rámci

skupiny. Z toho vyplýva, že v skupine budú vekovo podobní ľudia. 

o Zachovanie pomeru pohlavia – pomer chlapcov a dievčat v skupine bude zhodný resp.

podobný pomeru chlapcov a dievčat prítomných na celkovej akcií. 

o Kritérium vzťahov – pri tomto type kritéria budeme uvažovať o tom či sa účastníci v

rámci skupiny poznajú alebo nie: 

    ak chceme docieliť aby sa účastníci v rámci skupiny nepoznali, budeme do skupín 

vyberať takých ľudí, kde väzba medzi nimi buď neexistuje resp. váha relácie je 

nízka. Tento prístup nazývame minimalizáciou vzťahov. 

    v opačnom prípade, ak budeme vytvárať skupiny, kde sa účastníci poznajú, chceme 

docieliť, aby vzťahy medzi všetkými účastníkmi v rámci skupiny boli silné 

resp. čo najsilnejšie. Tento prístup nazývame maximalizáciou vzťahov. 

Z uvedených kritérií, štruktúru siete ovplyvňuje kritérium vzťahov a kritérium počtu. Ostatné 

kritéria vplývajú na sieť z pohľadu uzlov teda jednotlivcov, ale nemajú vplyv na štruktúru 

celkovej siete. Na základe toho budeme v algoritmoch zohľadňovať nasledujúce kombinácie 

kritérií: 

I. rovnaký počet ľudí v skupinách, vekové kritérium, zachovanie pomeru pohlavia a 

maximalizácia vzťahov vo vytváraných skupinách, 
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II. rovnaký počet ľudí v skupinách, vekové kritérium, zachovanie pomeru pohlavia a

minimalizácia vzťahov vo vytváraných skupinách,

III. počet ľudí v skupinách nezohľadňujeme, maximalizácia vzťahov vo vytváraných

skupinách.

Vstupom do všetkých algoritmov bude množina aktérov s ich kompozičnými údajmi. Ďalej 

máme k dispozícií sociálnu sieť popisujúcu vzťahy medzi aktérmi akcie. Ďalším vstupom je 

počet skupín, na ktoré sa majú aktéri dekomponovať. 

A. Multikriteriálny evolučný algoritmus maximalizácie vzťahov – multi - maxi 

Prvým algoritmom, pomocou ktorého je robená dekompozícia siete je založený na 

evolučnom prístupe. Algoritmus optimalizuje výsledok na základe prvej vyššie navrhnutej 

kombinácie kritérií:  

o rovnaký počet ľudí v skupinách,

o zachované vekové kritérium,

o zachovanie pomeru pohlavia,

o maximalizácia vzťahov vo vytváraných skupinách.

Ide o algoritmus, ktorý je odvodený z modifikovaného evolučného algoritmu minimalizácie 

vzťahov, ktorému sa venuje práca Marcin 2011 [1].  

B. Multikriteriálny evolučný algoritmus minimalizácie vzťahov – multi - mini 

Druhým algoritmu, ktorý je na dekompozíciu použitý bude spĺňať nasledovné kritéria: 

o rovnaký počet ľudí v skupinách,

o zachované vekové kritérium,

o zachovanie pomeru pohlavia,

o minimalizácia vzťahov vo vytváraných skupinách.

Tomuto algoritmu sa venuje práca Marcin 2011 [1]. 

C. Evolučný algoritmus maximalizácie väzieb medzi aktérmi – maxi-rel 

Tretí dekompozičný algoritmus je navrhnutý tak, aby spĺňal tieto podmienky: 

o počet ľudí v skupinách nezohľadňujeme,

o maximalizácia vzťahov vo vytváraných skupinách

Ide o klasický evolučný algoritmus, ktorý nevyužíva doplňovacie heuristiky ako to bolo 

u predošlých dvoch typoch, ale je založený na klasickej blokovej schéme evolučného algoritmu, 

ktorú je možné nájsť v práci Mach 2009 [2]. 

V. MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE 

Ďalším krokom je samotné modelovanie sociálnej siete. Dôležitým vstupným údajom v 

tomto procese je samotné rozdelenie aktérov do skupín, ktorému sa venuje predošlá kapitola. 

Pre modelovanie sociálnej siete budeme vychádzať z historických dát databázy organizácie. 

V databáze máme reálne údaje o zorganizovaných akciách v minulosti, informácie o 

účastníkoch akcií, ich údajoch a taktiež informáciu o tom, s kým sa v minulosti stretli v 

skupinách, ktoré boli vytvárané manuálne. Pre účely analýzy budeme vychádzať zo 

simulovaného prostredia akcií. Využitím reálnych dát a rôznych typov dekompozičných 

algoritmov chceme zistiť, ako sa bude správať sociálna sieť po niekoľkých simuláciách akcií. 

Simulácia a modelovanie sociálnej siete pozostáva z týchto krokov: 
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1. Zober 1. akciu – z databázy sa vyselektujú všetci prihlásení účastníci prvej akcie

2. Dekompozícia aktérov – vyselektovaní aktéri danej akcie sa rozdelia do skupín (počet

skupín stanovujú organizátori konkrétnej akcie a teda ten je vždy dopredu daný). Keďže

pri prvej akcii, sociálna sieť ešte neexistuje, pri dekompozícií sa teda neuvažuje a

prvotné vygenerované  riešenie dekompozičného algoritmu sa uloží do databázy ako

výsledok dekompozície.

3. Vytvor dvoj módovú sieť

4. Vytvor jedno módovú sieť – tvorba dvoj a jedno módovej siete predstavuje simuláciu

danej akcie. To, že aktéri v daných skupinách spolu kooperujú, zdieľajú sa, niečo tvoria,

znamená v praxi vznik alebo posilnenie väzieb medzi nimi. Pomocou simulácie sa

snažíme priblížiť sa čím viac reálnej situácií. Preto pri vytváraní vzťahov medzi aktérmi

zohľadňujeme rozličné parametre ako sú: celkový počet aktérov danej udalosti, počet

aktérov danej skupiny a pod. Pri tvorbe siete sa taktiež uvažujú temporálne údaje: dĺžka

danej akcie, starnutie väzieb medzi jednotlivými aktérmi na základe času a pod. Tvorbe

použitej jedno a dvoj módovej siete sa venuje práca Tutoky 2011 [3].

5. Ak sú spracované všetky akcie => potom koniec, inač pokračuj.

6. Zober ďalšiu akciu a pokračuj krokom 2. – postupne prechádzaj všetky existujúce

akcie tak ako reálne podľa dátumu nasledovali.

Na základe týchto krokov vytvoríme 4 typy sociálnych sietí. Tri siete budú modelované 

použitím navrhnutých dekompozičných algoritmov a jedna sieť bude tvorená z reálnych dát 

rozdelenia, t.j. bez použitia dekompozičného algoritmu. 

VI. ANALÝZA A VYHODNOTENIE DEKOMPOZÍCIE SOCIÁLNEJ SIETE

K dispozícií máme štyri typy jedno módových sietí, pričom každá z nich v sebe zahŕňa 

aktuálny stav pred a po jednotlivých akciách. V tejto práci uvádzame tri typy analýz siete. 

Ďalším analýzam sociálnych sietí sa venujú napríklad práce ako Wasserman 1994 [4], 

Adamic 2013 [5], Hanneman [6], Carrington 2005 [7]. 

A. Počet hrán v sieti a priemerná váha relácií 

Hypotéza: 

Ak sa budeme v skupinách zameriavať na minimalizáciu vzťahov, vznikne veľké množstvo 

väzieb so slabou váhou. Keďže staré väzby sa neobnovujú, počet hrán s nízkou hodnotou váhy v 

sieti by mal stúpať. V prípade maximalizácie vzťahov by mal nastať opačný prípad, čiže počet 

hrán by mal byť menší, ale sila väzieb by mala stúpať, keďže algoritmus by mal posilňovať 

existujúce väzby a nie vytvárať nové. 

Overenie hypotézy: 

Na obr. 1 a obr. 2 je znázornený vývoj počtu hrán a priemernej váhy v sieti. Pre zvýraznenie 

priebehov a rozdielov jednotlivých grafov, je pre ilustráciu v prípade počtu hrán použitý priebeh 

za posledných 14 akcií a taktiež bolo použité orezanie extrémnych hodnôt hrán.  

Z jednotlivých priebehov vidíme, že najmenej hrán v sieti je v prípade algoritmu multi-maxi. 

Na druhej strane, priemerná hodnota váhy je v tomto prípade najvyššia. Z toho vyplýva, že 

algoritmus na základe kritérií, ktoré dodržiaval, vytváral skupiny také, kde sa sila existujúcich 

väzieb posilňovala, čiže nevznikali nové väzby. Pri algoritme multi-mini vidíme opačný 

charakter ako v predchádzajúcom prípade. Počet hrán v sieti bol o niečo vyšší, ale váha týchto 

relácií bola menšia. Najzaujímavejší je priebeh pri dekompozícií zohľadňujúcej iba kritérium 

vzťahov. V tomto prípade vzniklo veľa väzieb, ale nie až takých silných. Keďže maximalizáciu 

vzťahov zo všetkých aktérov je možné urobiť aj tak, že vytvoríme teoreticky iba zopár málo 

početných skupín, a omnoho viac mnoho početných. Tento prípad nastal aj v prípade 

zohľadnenia iba kritéria vzťahov. Na základe experimentov môžeme teda skonštatovať, že sa 

hypotéza potvrdila.  
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Obr. 1 – počet hrán v sieti 

B. Priemerný stupeň uzlov siete 

Hypotéza: 

Ako sme pri minimalizácií vzťahov v skupinách uviedli, algoritmus vyberá takých ľudí do 

skupín, čo sa nepoznajú navzájom alebo sa poznajú slabo. Dochádza k tomu, že vznikne viac 

väzieb, teda aktér má prepojenie na viaceré uzly siete, a tak by sa mal zvýšiť aj priemerný 

stupeň uzlov. V opačnom prípade by malo dôjsť k zníženiu priemerného stupňa uzlov siete. 

Overenie hypotézy: 

 Na obr. 2 je znázornený priebeh priemerného stupňa uzlov resp. vrcholov siete. 
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Obr. 3 – priemerný stupeň uzlov 

Obr. 2 – priemerná hodnota hrany v sieti 
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Najväčší rozdiel je v porovnaní so sieťou reálnych hodnôt. Od akcie 19, došlo k výraznému 

zvýšeniu priemerného stupňa. Na základe analýzy dekompozície algoritmu maximalizácie 

väzieb vidíme, že ak sa v skupine stretlo veľa aktérov, prejavilo sa to na celkovom priemernom 

počte ľudí, ktorých daný človek mal možnosť spoznať.  

Pri tomto type analýzy sa hypotézu potvrdiť nepodarilo. Výsledky porovnania 

multikriteriálnej dekompozície vyšli takmer rovnaké. Z toho usudzujeme, že činnosť 

jednotlivých algoritmov je síce na prvý pohľad opačná, ale v tomto makro pohľade tieto 

rozdiely sú veľmi malé. 

VII. ZHODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

Na základe experimentov vidíme, aké kritéria dekompozície najviac ovplyvňujú evolúciu 

siete. Pri porovnávaní jednotlivých typov kritérií by sme najväčšiu váhu mohli priradiť kritériu 

počtu. Ak sa toto kritérium uvažuje, je ľahšie analyzovať vplyv iných kritérií na evolúciu siete. 

Ku tomu je taktiež dôležité poznamenať, že miera vplyvu daných kritérií na dekompozíciu 

aktérov úzko súvisí s navrhnutým a použitým typom algoritmu. Ako sme si mohli všimnúť na 

jednej strane boli použité multikriteriálne evolučné algoritmy s rozličnými heuristikami, ale na 

druhej strane na základe výsledkov sú veľmi podobné resp. málo odlišné, v globálnom meradle 

vlastnosti siete. Tu vidíme, že hoci vhodnosť jedincov populácie výrazne rastie resp. klesá ako 

očakávame, z pohľadu analýzy siete to až taký výrazný rozdiel byť nemusí a teda ani miera 

vplyvu algoritmov na sieť nemusí byť výrazná. 

VIII. ZÁVER

Cieľom tejto práce bola analýza štruktúry sociálnej siete, ktorá bola modelovaná na základe 

výsledkov rozdelenia aktérov určitého podujatia do skupín použitím rôznych typov algoritmov 

dekompozície. Rozdielnosť algoritmov spočívala jednak v ich činnosti a taktiež v tom, aké 

kritéria pri tvorbe skupín zohľadňovali. 

Na základe urobených analýz sieti, sme teda zistili mieru vplyvu jednotlivých kritérií na 

evolúciu siete. Zistili sme, že najväčšiu váhu môžeme priradiť kritériu počtu aktérov v 

skupinách, ktoré potom vo veľkej miere ovplyvňuje aj zohľadňovanie ostatných kritérií na 

sociálnu sieť. Vďaka analýzam sme taktiež overili kvalitu použitých dekompozičných 

algoritmov. Zistili sme, že použité algoritmy, ktoré na prvý pohľad z hľadiska výpočtu 

vhodnosti jedincov populácie mali dávať jednoznačne rozdielne výsledky, v praxi dávali 

podobné výsledky. Na základe toho máme možnosť sa v budúcnosti opäť vrátiť k ich návrhu a 

upraviť ich tak, aby sa v praxi dosahovali lepšie výsledky a tým aj uspokojivejšie spĺňali 

požiadavky organizácie z potrieb ktorej sme vychádzali. 
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Abstrakt — Článok sa venuje problematike evolučných klasifikačných systémov využívajúcich 
evolučné algoritmy. Zameriava sa na klasifikačné systémy ZCS a XCS. Pre účely experimentov bol 
zostrojený program, v ktorom je možné otestovať tieto systémy na troch doménach: animat problém 
ako typický predstaviteľ sekvenčnej úlohy, k-multiplexer ako predstaviteľ klasifikačnej úlohy a 
celulárny automat, v ktorom je potrebné nájsť sadu pravidiel. Na základe vykonaných experimentov 
bola analyzovaná  vhodnosť použitia týchto evolučných klasifikačných systémov (v základnom aj 
modifikovanom tvare) na riešenie úloh z daných domén.  

Kľúčové slová — evolučný algoritmus, evolučný klasifikačný systém, XCS, ZCS 

I. ÚVOD 
Optimalizačné úlohy sú úlohy takého typu, kde je potrebné nájsť najlepšie riešenie podľa 

zvolených kritérií. Na riešenie takéhoto typu úloh sa používajú optimalizačné algoritmy. Medzi 
tieto metódy patria aj evolučné algoritmy (EA) využívajúce simulovanú evolúciu populácie na 
hľadanie riešenia. Pri prehľadávaní priestoru kandidátov používajú reprodukciu na vytváranie 
nových jedincov a náhradu starých novými lepšími jedincami. Jedinec predstavuje kandidáta na 
riešenie. Aj keď EA boli navrhnuté na riešenie optimalizačných úloh, Wilson v [1] uviedol 
spôsob, ako ich využiť na riešenie úloh tvorby pravidlových klasifikátorov, vychádzajúc pritom 
z Hollandových klasifikačných systémov. Tieto systémy v literatúre vystupujú pod názvami 
učiaci sa klasifikačný systém, evolučný klasifikačný systém, alebo jednoducho klasifikačný 
systém. V tomto článku sa používa názov evolučný klasifikačný systém (ECS).  

II. POPIS SYSTÉMOV ZCS A XCS
Podrobný popis ZCS sa nachádza v [1] a popis XCS sa nachádza v [2] resp. [3]. Jedinec 

v ZCS obsahuje reťazec zložený zo znakov {0, 1, #}, kde # znamená, že na danej pozícii 
nezáleží, a záverovú časť (akciu). Na počiatku systém vytvorí populáciu jedincov, kde každý 
z týchto jedincov bude mať reťazec zložený z núl a jednotiek a náhodnú záverovú časť (akciu). 
Následne sa každá pozícia v týchto reťazcoch zmení s pravdepodobnosťou výskytu znaku # 
označovanej ako P# na tento znak. Posledným krokom inicializácie je nastavenie vhodnosti 
jedincov na S0. 

Keď prostredie vráti tomuto ECS stav ako reťazec núl a jednotiek, kontrolujú sa všetky 
jedince v populácii. Ak sa zhoduje reťazec jedinca so vstupom z prostredia (všetky pozície 
v reťazci jedinca, neobsahujúce #, sa zhodujú so vstupom z prostredia), tento jedinec sa 
skopíruje do množiny zhôd označovanej ako M (matching set). Na základe vhodnosti jedincov 
sa metódou rulety vyberie jedinec a ten sa vloží do množiny akcií označovanej ako A (action 
set). Následne sa do tejto množiny skopírujú všetky jedince nesúce akciu jedinca vybraného 
pomocou rulety. 

Ak sa v populácii nenachádza žiadny jedinec, ktorého reťazec by sa zhodoval so vstupom 
z prostredia, alebo ak súčet vhodností v M je menší ako polovica priemernej vhodnosti 
v populácii, aplikuje sa operátor pokrytia, ktorý vytvorí jedinca s reťazcom vráteným 
z prostredia a náhodnou akciou. Následne sa každý znak s pravdepodobnosťou P# zmení na znak 
#. 

Reprodukcia v ZCS sa spúšťa každý cyklus s pravdepodobnosťou ψ. Pri jej spustení sa 
vyberú dvaja rodičia použitím rulety na základe ich vhodností. Títo rodičia nesmú byť rovnaké 
jedince. Potomkovia vznikajú aplikovaním jednobodového kríženia s pravdepodobnosťou χ. 
Nakoniec sa každý prvok reťazca potomkov zmení s pravdepodobnosťou µ na iný prvok ako sa 
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na tejto pozícii nachádza. Po pridaní jedinca do populácie je potrebné vymazať z nej jedného 
jedinca. Vymazávanie sa deje na základe obrátených hodnôt vhodnosti. Ako metóda sa využíva 
rovnako ako pri výbere akcie ruleta.  

Zmena vhodnosti sa deje prostredníctvom metódy „bucket brigade“. Prvým krokom je 
zníženie vhodností všetkých jedincov v M, ktoré sa nenachádzajú v A, o τ násobok tejto 
vhodnosti. Všetky jedince v A si znížia vhodnosť o β násobok svojej vhodnosti. 
Suma odčítaných hodnôt vhodností sa vloží do „vedierka“. Po vykonaní určenej akcie prostredie 
vráti odmenu a dôjde k prepočítaniu vhodností jedincov v aktuálnej aj predchádzajúcej množine 
A. Vhodnosť jedincov v aktuálnej A je navýšená parametrom β vynásobeným podielom odmeny 
a počtu jedincov v A. Vhodnosť  jedincov z predchádzajúcej množiny A je navýšená 
parametrom γ vynásobeným podielom hodnoty vo „vedierku“ a počtom jedincov 
v predchádzajúcej množine A. 

XCS má oproti ZCS niekoľko zmien. Počiatočná populácia jedincov je na počiatku prázdna. 
Jedince okrem reťazca, akcie a vhodnosti obsahujú aj predikciu p a chybu e. Veľkosť populácie 
nezávisí od počtu jedincov ale od súčtu hodnôt n, ktoré obsahuje každý jedinec. Hodnota n 
určuje počet jedincov v populácii, ktoré majú rovnaký reťazec aj záverovú časť (akciu). Pri 
pridávaní jedinca do populácie sa najprv skontroluje, či je v nej rovnaký jedinec. Ak áno zvýši 
sa hodnota n jedinca v populácii o 1. V opačnom prípade sa do populácie pridá nový jedinec. 

V bloku reprodukcie sa rodičia vyberajú z M a nie zo základnej populácie. Rodičia sa môžu 
zhodovať a kríženie sa používa dvojbodové. Reprodukcia sa spúšťa na základe počtu cyklov, 
počas ktorých potenciálni rodičia neboli pri reprodukcii. Ak je aritmetický priemer týchto 
hodnôt väčší ako ρ, spustí sa reprodukcia. Mutácia nemení znaky reťazca na iné neobsiahnuté na 
danej pozícii ako v ZCS. Ak sa na pozícii nachádza znak 1 alebo 2, zmení ho na #, v opačnom 
prípade ho zmení na znak korešpondujúci s hodnotou na pozícii zo vstupu z prostredia. 

Operátor pokrytia sa v XCS spúšťa keď nie sú v M obsiahnuté všetky záverové časti. Po jeho 
spustení sa vytvorí toľko jedincov korešpondujúcich so vstupom z prostredia, koľko akcií je 
neobsiahnutých. Každému jedincovi sa nakoniec priradí jedna akcia. Hodnoty e, p a f sa 
nastavia na počiatočnú hodnotu stanovenú parametrom XCS.  

Poslednými zmenami sú výber akcie do A, ktorý sa deje na základe hodnoty predikčného 
poľa, a aktualizácia vhodnosti pri ktorej sa mení aj e a p. Podrobnejší popis všetkých 
parametrov a ich významu je v [4]. 

III. TESTOVACIE PROSTREDIE

Ako prvá doména pre testovanie ECS sa použil animat problém, ktorý obsahuje prostredie 
s prekážkami, jedlom a prázdnymi políčkami. Ak agent vykoná pohyb na políčko obsahujúce 
prekážku, ostane na mieste, ale príde o jeden ťah. Cieľom je, aby sa agent dostal z ľubovoľnej 
štartovacej pozície na políčko s jedlom s použitím čo najmenšieho počtu krokov. Jedinec pri 
tejto úlohe má v sebe zakódované okolie agenta, kde prvá dvojica hodnôt udáva obsah políčka 
na sever od agenta a ďalšie dvojice udávajú ostatné políčka v okolí agenta v smere hodinových 
ručičiek. Rovnako vyzerá aj vstup z prostredia, ktoré vracia aktuálne okolie agenta. Ak dvojica 
obsahuje 11 znamená to potravu, 10 znamená prekážku a 00 znamená prázdne políčko. 
Záverová časť určuje, na ktorú svetovú stranu sa má agent pohnúť. Agent na začiatku začína na 
náhodnej pozícii obsahujúcej prázdne políčko. Keď príde na políčko s jedlom, prostredie vráti 
odmenu 1000 a agent sa znovu ocitne na náhodnej štartovacej pozícii.  

Druhou doménou je k-multiplexer, kde prvých k znakov určuje pozíciu udávajúcu hodnotu 
výstupu. Ak k je napríklad 2, tak vstupný reťazec obsahuje 2+2k znakov. Pozícia výstupu sa 
určuje prevodom prvých k znakov z binárnej sústavy do dekadickej. V prípade znakov 01 by 
dekadické číslo vyšlo 1 čo znamená, že zo zvyšných štyroch znakov by druhý (ráta sa od 0) 
určoval, či výstup bude 0 alebo 1. Reťazce jedinca majú tvar vstupného reťazca. Ak záverová 
časť jedinca sa zhoduje s výstupom vyplývajúcim zo vstupného reťazca, ECS dostane odmenu 
1000, v opačnom prípade 0. Prostredie vracia náhodný vygenerovaný reťazec.  

Poslednou treťou doménou je celulárny automat. V ňom je potrebné nájsť pravidlá pre bunky 
tak, aby došlo k vývoju z jednej bunky po konečný požadovaný stav. V bunke dochádza 
k zmenám na základe jej okolia. Bunka môže ostať v pôvodnom stave, umrieť, ožiť, alebo 
dostať sa do stavu z ktorého nevie ďalej meniť svoj stav. Jedince obsahujú okolie pozície 
zoradené v smere hodinových ručičiek. Na každej pozícii okolia bunky sa hľadá, či bunka žije 
a či sa ďalej môže meniť. Keď prostredie nemá akciu k niektorému okoliu bunky v prostredí, tak 
vráti reťazec s týmto okolím a ECS určí akciu bunky. Vývoj „organizmu“ končí ak dva ťahy 
nedôjde k zmene prostredia, alebo ak vznikne požadovaný stav. 
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IV. EXPERIMENTY NA TROCH DOMÉNACH

A. Prvotné nastavenie parametrov 
Prvou časťou experimentov bolo hľadanie parametrov. Parametre sa hľadali na doméne 

animat problému v prostredí WOODS7 [4]. Veľkosť populácie bola nastavená na 400, počet 
cyklov bol nastavený na 15000. Najlepšie nájdené hodnoty parametrov pre ZCS sú vyobrazené 
v Tabuľke 1, pre XCS sú najlepšie hodnoty parametrov zobrazené v Tabuľke 2. 

Tabuľka 1 
Najlepšie hodnoty parametrov pre ZCS 

Parameter S0 τ ψ µ χ P# β γ 
Hodnota 20 0.1 0.25 0.02 0.5 0.33 0.2 0.4 

Tabuľka 2 
Najlepšie hodnoty parametrov pre XCS 

Parameter ρ e0 Expl Α χ µ δ 
Hodnota 25 0.01 0.1 0.1 0.5 0.02 0.1 

Parameter p0 f0 e0 P# β γ 
Hodnota 0.001 0.001 0.001 0.66 0.2 0.4 

Pri použití ZCS platilo, že najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri hodnote parametra P# 

rovnajúcom sa 0.33. Parameter β sa ukazoval byť najlepší pri hodnotách menších ako 0.5. Na 
rozdiel od toho XCS dosahoval najlepšie výsledky pri P# nastavenom na hodnotu 0.66. 
Parameter β sa zdal byť najlepší na hodnote 0.2. Výkonnosť XCS bola najvyššia pri hodnote 0.1 
a pri každom zvyšovaní sa znižovala úspešnosť tohto systému. Výsledky pri najlepšej nájdenej 
kombinácii XCS boli slabšie ako pri ZCS, čo ukazuje obrovskú výhodu ZCS oproti XCS 
v počte parametrov (je potrebné nastaviť hodnoty pre menej parametrov). Výsledky však 
neznamenajú, že systém XCS je horší ako ZCS. Iba pri použitej metóde hľadania parametrov sa 
nenašla taká kombinácia hodnôt pre XCS, ktorá by vykazovala lepšiu výkonnosť ako pri ZCS.  

B. Použitie testovacích domén 
Experimenty prebehli na troch úlohách z troch domén spomínaných vyššie. Z animat domény 

sa okrem prostredia WOODS7 použili WOODS1 a Maze4 [4]. Pre k-multiplexer sa riešili úlohy 
s k rovným 1, 2 a 3. Testovanie na celulárnom automate prebiehalo v prostrediach rozmerov 
2x2, 3x3 a 4x4.  Pri animat probléme a celulárnom automate bola veľkosť populácie nastavená 
na 1000 a počet cyklov na 30000. Pri k-multiplexer úlohe bola veľkosť populácie taktiež 1000, 
ale počet cyklov bol 60000. Zhrnutie najlepších výsledkov pre ZCS sa nachádza v Tabuľke 3. 
Pre XCS sú výsledky experimentov zhrnuté v Tabuľke 4. Pri animat probléme je zobrazený 
priemerný počet krokov od počiatočnej pozície k potrave. Pri k-multiplexer úlohe je zobrazená 
priemerná hodnota odmien, ktoré dostal systém po priradení výstupu k vstupu. Pri celulárnom 
automate je zobrazený priemerný počet rozdielov medzi požadovaným a získaným cieľovým 
stavom. 

Tabuľka 3 
Výsledky experimentov pri použití ZCS 

Doména Animat problém k-multiplexer Celulárny automat 
Úloha WOODS1 WOODS7 Maze4 K=1 K=2 K=3 2x2 3x3 4x4 

Hodnot
a 

2,339 4,936 3,411 936,8 867,2 709,9 2,072 3,042 5,840 

Tabuľka 4 
Výsledky experimentov pri použití XCS 

Doména Animat problém k-multiplexer Celulárny automat 
Úloha WOODS1 WOODS7 Maze4 K=1 K=2 K=3 2x2 3x3 4x4 

Hodnot
a 

1,938 5,584 3,986 945,1 932,4 909,9 2,404 3,191 6,055 

Výsledky na animat doméne boli okrem WOODS1 lepšie v podaní ZCS. Pri malom prostredí 
je však XCS lepšie ako ZCS. Pri k-multiplexer úlohe bol však XCS jednoznačne lepší, kde aj pri 
k =2 mal výsledky zrovnateľné s ZCS pri k=1. Pri celulárnom automate boli výsledky pri použití 
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ZCS lepšie, ale tieto výsledky je potrebné brať s rezervou, pretože úspešnosť pri jednotlivých 
experimentoch kolísala. Je teda možné, že by pri niektorých experimentoch pre XCS boli 
výsledky lepšie ako pri ZCS. 

V. EXPERIMENTY S MODIFIKÁCIAMI 
Okrem experimentov vykonaných na troch vyššie spomínaných doménach boli vykonané aj 

experimenty určujúce, nakoľko iné metódy blokov EA alebo rôznych modifikácií majú vplyv na 
kvalitu riešenia. Bloky EA, pre ktoré sa testovali ďalšie metódy, boli selekcia a kríženie. ZCS aj 
XCS mohli používať jedno aj dvojbodové kríženie. Pridané bolo navyše uniformné kríženie. 
Ako selekčná metóda bola okrem rulety možnosť použiť aj turnaj a náhodný výber.  

Modifikácie vytvorené špecificky pre XCS boli dve. Prvou bola zmena potenciálnej množiny 
rodičov. V pôvodnom popise XCS sa používa množina M. Testovaná bola taktiež množina A. 
Druhou modifikáciou pre XCS bola dynamická zmena hodnoty parametra expl, kde na začiatku 
mal hodnotu zadanú užívateľom a následne sa hodnota postupne znižovala, až kým nadobudla 
pri poslednom cykle hodnotu 0.  

Okrem vyššie spomínaných modifikácií boli otestované aj dve nové reprezentácie. Pri messi 
reprezentácii sa reťazec skladal z dvojíc (pozícia, hodnota). Ak reťazec neobsahuje niektorú 
pozíciu, ide o totožnú situáciu pri ktorej má reťazec booleovskej reprezentácie znak #. Pri neuro 
reprezentácii má reťazec zakódované hodnoty synaptických váh neurónovej siete. Neuro 
reprezentácia bola testovaná osobitne na jednoduchšej úlohe, pretože pri zložitejších úlohách 
ECS konvergoval k riešeniu veľmi pomaly, alebo takmer vôbec.  

Experimenty prebehli na doménach animat problém a k-multiplexer. Celulárny automat bol 
vynechaný z dôvodu vysokých výkyvov úspešnosti. Testovanie na animat doméne prebehlo na 
prostredí Maze4 a na doméne k-multiplexer bolo k rovné trom. Veľkosť populácie bola v oboch 
prípadoch rovná 1000. Pri animat probléme bol počet cyklov nastavený na hodnotu 30000 a pri 
k-multiplexer na hodnotu 60000. Ostatné parametre sa zhodovali s hodnotami v Tabuľke 1 
a Tabuľke 2. Pri dynamickej zmene parametra expl bola jeho hodnota 0.2.  

Zoznam najlepšej kombinácie modifikácií a metód aj s hodnotami, ktoré systém dosiahol pri 
použití ZCS, sa nachádza v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 5 
Zoznam najlepšej kombinácie modifikácií a metód aj s hodnotami, ktoré systém dosiahol pri použití ZCS 

Doména Selekcia Kríženie Reprezentácia Hodnota 
Animat Ruleta Jednobodové Booleovská 3,497 

k-multiplexer Turnaj Dvojbodové Booleovská 788,7 

Ako ukazuje tabuľka, ZCS bol navrhnutý najmä na riešenie animat problému. Pri riešení úloh 
z tejto domény je výhodnejšie neaplikovať žiadnu modifikáciu. Naopak pri riešení druhej úlohy 
je výhodnejšie zmeniť metódu selekcie rovnako ako aj metódu kríženia. Reprezentáciu je 
výhodnejšie ponechať booleovskú, pretože pri použití messi reprezentácie sa výkonnosť 
systému zhoršila.  

Zoznam najlepších kombinácií pre XCS aj s hodnotami sa nachádza v Tabuľke 6. 

Tabuľka 6 
Zoznam najlepšej kombinácie modifikácií a metód aj s hodnotami, ktoré systém dosiahol pri použití XCS 

Doména Selekcia Kríženie Reprezentác
ia 

Znižovanie 
expl 

Potenciálni 
rodičia 

Hodnota 

Animat Turnaj Dvojbodové Booleovská áno A 3,632 
k-multiplexer Ruleta Dvojbodové Messi nie M 865,7 

Pri použití XCS sa ukázalo dvojbodové kríženie dobrou voľbou. Pri animat probléme bolo 
výhodnejšie použiť nielen dynamické znižovanie parametra expl, ale aj zmeniť množinu 
potenciálnych rodičov na A. Riešenie k-multiplexer úlohy vykazovalo lepšie výsledky pri 
pôvodných metódach kríženia a selekcie. Rovnako nie je vhodné ani použitie ďalších dvoch 
modifikácií pre XCS. Pri tejto doméne sa vykazovali lepšie výsledky pri použití messi 
reprezentácie.  

Výsledky pri použití neuro reprezentácie na riešenie k-multiplexer úlohy sa nachádzajú 
v nasledujúcom grafe. Výsledky pri použití XCS aj ZCS sa zmenili len nepatrne. Pri použití 
neuro reprezentácie konverguje priemer rýchlejšie k hodnote 940. Takže 30000 cyklov je 
zrovnateľných so 60000 cyklami pri booleovskej reprezentácii. Časovo je však týchto 30000 
cyklov dlhších ako 60000 pri booleovskej reprezentácii. 
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Obr. 1  Graf priemerov vrátených odmien pri riešení k-multiplexer úlohy (k=1). 

VI. ZÁVER

Práca ukázala schopnosť ECS pri riešení úloh z troch testovacích domén. Na riešenie animat 
problému sa ukázali ZCS aj XCS vhodnou voľbou. Na riešenie k-multiplexer úlohy sa ukázal 
vhodný najmä XCS, keďže ZCS pri hodnote k väčšej ako 1 začal výrazne zaostávať. Na 
hľadanie pravidiel pre bunku v celulárnom automate boli lepšie výsledky s použitím ZCS. Tieto 
výsledky je však potrebné brať s rezervou, pretože pri jednotlivých experimentoch boli vysoké 
odchýlky úspešnosti. Pri niektorých experimentoch dokonca niektoré výsledky naznačovali 
nevhodnosť použitia ECS na túto doménu. Aj to naznačuje, že rovnako ZCS aj XCS majú 
problém s úlohami, kde prostredie vracia odmenu až keď sa dôjde do cieľového stavu, ale 
hodnota odmeny závisí od cesty k tomuto stavu.  

Príspevok popisuje aj vybrané modifikácie aplikovateľné na ECS. Ukázalo sa, že riešenie 
animat problému pri použití ZCS vykazuje najlepšie výsledky, ak nie sú aplikované žiadne 
modifikácie. Pri riešení k-multiplexer úlohy je ale výhodnejšie použiť modifikovanú metódu 
selekcie a kríženia. Pri použití XCS sa ukázalo dvojbodové kríženie najvhodnejšie. Pri animat 
probléme je výhodnejšie použiť turnaj ako selekčnú metódu namiesto rulety. Pri k-multiplexer 
úlohe sa javil XCS bez modifikácií lepší, no bol to jediný prípad, kedy sa dosiahli lepšie 
výsledky pri použití messi reprezentácie. 

ECS s neuro reprezentáciou ukázal vysokú výpočtovú náročnosť pri použití na náročnejších 
úlohách. Pri jednoduchej úlohe, kde k je rovné 1 ukázal svoju schopnosť riešiť takúto úlohu 
s dobrou výkonnosťou. Za polovičný počet cyklov oproti booleovskej reprezentácii dosiahol 
zrovnateľné výsledky.  
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Abstrakt — Tento článok je zameraný na experimentálne meranie s FSO systémom v reálnych 

podmienkach. Pod pojmom FSO systém je potrebné rozumieť optický systém na prenos údajov 

voľným prostredím. Jedná sa o technológiu, ktorá spĺňa podmienky vysokorýchlostného, 

zabezpečeného prenosu údajov. Na správnu funkčnosť tohto systému je potrebné zabezpečiť priamu 

viditeľnosť medzi terminálmi. Kvalita služieb, resp. dostupnosť a spoľahlivosť takéhoto systému je 

závislá od poveternostných vplyvov, keďže údaje sú prenášané pomocou infračerveného zväzku 

optických lúčov cez atmosféru.  

Kľúčové slová— FSO systém, poveternostné vplyvy, optický prenosový systém voľným 

prostredím, prenos signálu voľným prostredím 

I. ÚVOD 

Skôr ako sa FSO (Free Space Optics) systémy dostali do povedomia širokej verejnosti, boli 

testované a používané v armáde na vytvorenie dočasného vysokorýchlostného a zabezpečeného 

prenosu údajov. Tieto systémy poskytujú vysokorýchlostné prepojenie dvoch miest, pričom je 

potrebná priama viditeľnosť medzi nimi. Je to párové zariadenie, ktoré sa skladá z dvoch hlavíc 

(terminálov), ktoré slúžia súčasne ako vysielač a aj ako prijímač [1]. Inštalácia je veľmi 

jednoduchá a časovo nenáročná. Pracujú v nelicencovanom frekvenčnom (vlnovom) pásme, 

takže nie sú potrebné žiadne povolenia od telekomunikačného úradu. Na prenos informácií sa 

používajú optické zväzky lúčov, ktoré spadajú do infračervenej oblasti spektra. Existujú tri 

atmosférické okná, v ktorých má útlm vplyvom atmosféry najnižšie hodnoty. Práve tie skupiny 

vlnových dĺžok (850 nm, 1300 nm a 1550 nm) sa používajú pri prenose signálu týmito 

systémami [2].  

Napriek všetkým výhodám, ktorými FSO systémy disponujú, je potrebné sa zaoberať aj ich 

nedostatkami. Keďže prenosovým prostredím týchto systémov je vzduch, existuje niekoľko 

atmosférických vplyvov, ktoré negatívne ovplyvňujú takýto prenos, napríklad turbulencie, 

iskrenie v atmosfére, rozptyl a útlm na časticiach prachu, vody, snehu, solárna interferencia 

a mnoho ďalších. Najväčší negatívny vplyv atmosféry na prenášaný lúč je spôsobený hmlou. 

Hmla pozostáva z vodných kvapôčiek, ktorých veľkosť korešponduje s použitou vlnovou dĺžkou 

v týchto systémoch. Z tohto dôvodu dochádza k výraznému rozptylu, útlmu signálu a môže 

dôjsť až k celkovému výpadku spojenia. Okrem negatívnych atmosférických vplyvov existujú aj 

negatívne vplyvy spôsobené umiestnením FSO systémov. Medzi tie patrí pohyb základne, na 

ktorej je FSO terminál upevnený, útlm skla, ak je terminál umiestnený v interiéri budovy, či 

dočasné prekážky v dráhe lúča, napríklad žeriav, či preletujúci vták [3,4]. 

V ďalších častiach tohto článku bude opísaný FSO terminál od firmy FSONA, SONAbeam 

155-E, taktiež bude charakterizované reálne prostredie, v ktorom bolo uskutočnené 

experimentálne meranie a na záver budú ilustrované výsledky dosiahnuté týmto systémom. 

II. TERMINÁL SONABEAM 155-E

SONAbeam terminál je veľmi spoľahlivé zariadenie, ktoré zabezpečuje vysokú prenosovú 

rýchlosť a duplexný prenos. Terminál sa skladá z vysielača, ktorý pracuje s infračerveným 

lúčom, neškodným pre ľudské oko; prijímača s veľkou prijímacou apertúrou a vstavaného 

mikroprocesora. Terminály SONAbeam sú navrhnuté tak, aby boli výkonné ako 

v laboratórnych, tak aj vonkajších podmienkach. Základnou podmienkou činnosti je priama 
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viditeľnosť medzi dvoma navzájom komunikujúcimi terminálmi. Minimálna vzdialenosť medzi 

hlavicami musí byť 20 m.  

SONAbeam terminály série E poskytujú výber z viacerých napájacích modulov 

a užívateľských rozhraní. Terminály série E môžu byť použité na prenos rôznych druhov dát pri 

prenosovej rýchlosti od 1,5 Mbit/s až po 160 Mbit/s. Hlavice tohto typu majú integrovaný 

manažment, ktorý užívateľovi umožní pripojenie na príslušnú pracovnú LAN sieť. Pomocou 

manažmentu ho môže kontrolovať a riadiť terminály z miesta, kde je pripojený. Každý terminál 

pracuje s vysokým výkonom, veľkou šírkou pásma, vlnovou dĺžkou 1550 nm a integrovaným 

optickým prijímacím systémom, aby dosiahol lepší výkon pri prenose údajov pri rôznych 

poveternostných podmienkach [5].   

A. Predná strana terminálu SONAbeam 155 E 

Predná strana terminálu (Obr. 1) pozostáva z dvoch vysielacích a jednej prijímacej šošovky. 

Z praktického hľadiska je priemer prijímacej šošovky väčší (10 cm) ako priemer vysielacích 

šošoviek (4 cm). Predná časť terminálu je vybavená ohrievacím obvodom, ktorý zabraňuje 

vzniku námrazy alebo zahmlievaniu skla pred šošovkami. 

Obr. 1  Predná strana terminálu SONAbeam 155 E. 

B. Zadná strana terminálu SONAbeam 155 E 

Zadná strana terminálu obsahuje eternetový port RJ45, ktorý slúži na pripojenie 

manažmentu, port na pripojenie optického vlákna, 6xLED kontrolných diód, vypínača 

ohrievacieho obvodu a  hlavného vypínača (Obr. 2). Na zadnej strane sa tiež nachádza pätica, 

ktorá slúži na jemné doladenie súososti terminálov. Doladenie je manuálne. 

Obr. 2  Zadná strana terminálu SONAbeam 155 E. 
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III. PRENOSOVÉ PODMIENKY

Cieľom linky bolo vytvoriť testovacie spojenie medzi dvoma budovami v areáli TUKE. 

Konkrétna linka bola realizovaná medzi budovami Stavebnej fakulty (Vysokoškolská 4) 

a budovou ÚVT (Boženy Nemcovej 3). V budove Stavebnej fakulty bol terminál umiestnený na 

prvom poschodí v interiéri za bielym dvojsklom (Obr. 3a). V budove ÚVT bol terminál 

umiestnený na treťom poschodí taktiež v interiéri za dvojsklom v plastovom ráme (Obr. 3b).  

Obr. 3  Umiestnenie FSO terminálu na Stavebnej fakulte a v budove ÚVT. 

Hlavice boli pripojené do siete internetu podľa Obr. 4. Na to, aby vzniklo spojenie medzi 

terminálmi je potrebné pripojiť jeden terminál do siete. Do siete sa pripája klasický eternetový 

kábel s koncovkou RJ45, ktorý je pripojený do elektro-optického prevodníka. Z prevodníka sú 

dáta prenášané pomocou optického kábla do FSO terminálu. Manažment FSO terminálu je 

pripojený k PC pomocou druhého eternetového kábla a adaptéra na rozhranie USB 2.0. 

Obr. 4  Bloková schéma zapojenia experimentálnej linky. 

Meranie bolo realizované na vzdialenosť 270 m za slnečného počasia a v noci.  Maximálny 

nameraný výkon po dobu trvania merania bol 26,7 W. Zistená rýchlosť pripojenia bola 

29,04 Mbit/s a rýchlosť sťahovania dát bola 3,63 MB/s (Obr. 5).  

Obr. 5  Meranie rýchlosti internetového pripojenia. 
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Pri meraniach na experimentálnej linke boli najčastejšie pozorované poklesy na grafe 

výkonu spôsobené útlmom skla. Na Obr. 6 je vidieť ako sa zvýši prijímaný výkon pri otvorení 

okna s dvojsklom na jednej strane na -16,7 dBm. Po opätovnom zatvorení okna sa výkon znížil 

na pôvodnú úroveň -21,4 dBm. 

Obr. 6  Vplyv útlmu skla na prijatý výkon. 

IV. ZÁVER

Tento článok približuje negatívny vplyv útlmu spôsobeného umiestnením FSO systémov 

v interiéri. Straty výkonu pri FSO systémoch v laboratórnom (indoor) prostredí sú zapríčinené 

predovšetkým prenosom svetla cez sklo a vibráciami (ruchom) v kancelárskom (indoor) 

prostredí. Pri prechode svetelného lúča sklom dochádza k mnohým narušeniam lúča, čo má za 

následok zníženie jeho výkonu alebo iluminácie. Svetelný lúč je rôzne ovplyvnený podľa toho 

akým oknom (sklom) prechádza. Predovšetkým na to vplýva sfarbenie skla, čo vedie k rozptylu 

a lomu svetla. Dvojité, poprípade trojité sklo tieto narušenia umocňuje, a tým znižuje prijímaný 

výkon. Existuje viacero možností ako obmedziť negatívne vplyvy pri indoorovom rozmiestnení 

FSO systému a to: zvýšiť výkon FSO vysielača, zvýšiť počet vysielačov na jednej linke, znížiť 

vzdialenosť medzi dvoma systémami,  obmedziť inštaláciu len pre vonkajšie prostredie. 

Využitím týchto opatrení sa však zvyšuje cena, znižuje spoľahlivosť a znižuje sa aj miera 

využitia na trhu. 
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Abstrakt — Tento článok pojednáva o možnosti ako zabezpečiť prepínanie medzi primárnou 

a záložnou linkou. Hybridná linka pozostáva z primárnej optickej linky voľným prostredím (FSO) 

a záložnej rádiovej linky (RF). V tomto prípade je prepínanie riešené pomocou prepínača (switcha). 

Článok taktiež obsahuje návod na konfiguráciu prepínača na vytvorenie takejto hybridnej linky.  

Kľúčové slová — FSO systém, hybridný FSO/RF systém, hybridná linka, optická linka voľným 

prostredím, prepínanie hybridnej linky, switch 

I. ÚVOD 

V dobe pokročilých multimediálnych aplikácií je dôleţité mať dátové spojenie, ktoré spĺňa 

poţiadavku širokopásmového pripojenia. Jednou z moţností ako takéto spojenie vytvoriť, je 

pouţiť optickú komunikáciu voľným prostredím (z ang. Free Space Optics - FSO). Uţ z názvu 

je zrejmé, ţe pôjde o širokopásmovú optickú komunikáciu, ktorej prenosovým médiom je 

vzduch. Keďţe vzduch, inými slovami atmosféra, sa neustále mení, menia sa aj podmienky 

prenosu. Dochádza k rôznym javom v atmosfére, ako sú zráţky, teplotné turbulencie, výskyt 

hmiel, s ktorými súvisí rozptyl, scintilácia a útlm. Všetky tieto javy negatívne vplývajú na 

kvalitu prenosového prostredia a tým pádom aj na kvalitu spojenia. Keďţe pre telekomunikačné 

účely sa vyţaduje dostupnosť linky 99, 999 % je potrebné túto optickú komunikáciu voľným 

prostredím zálohovať. Na zálohovanie sa pouţíva RF linka, ktorá sa dostáva do prevádzky 

v čase nedostupnosti primárnej FSO linky. Negatívne vplyvy, ktoré vplývajú na optickú 

komunikáciu sú zanedbateľné pre fungovanie RF linky a opačne. Tieto linky sa navzájom 

dopĺňajú, teda sú komplementárne [1].  

II. PRINCÍP FUNGOVANIA FSO SYSTÉMU

FSO systém (Obr. 1) pozostáva z dvoch terminálov, ktoré obsahujú vysielací aj prijímací 

modul. Ide o párové zariadenie, ktoré umoţňuje plne duplexnú prevádzku. Prenosovým médiom 

je vzduch a je potrebná priama viditeľnosť medzi vysielačom a prijímačom (z ang. Line of Sight 

- LOS). Pri prenose optického lúča smerom od prijímača k vysielaču dochádza k stratám, ktoré 

ovplyvňujú celkový prijatý výkon. Najväčšie straty sú spôsobené rozptylom a útlmom. Rozptyl 

môţe byť spôsobený hmlou, vodnou parou, atmosférickými zráţkami (dáţď, sneh, krupobitie), 

popolčekom a turbulenciami. Hmla obsahuje čiastočky vody, ktoré veľkosťou korešpondujú 

s pouţívanými vlnovými dĺţkami v FSO systémoch a tým dochádza k rozptylu a útlmu signálu. 

Vplyv hmly môţe spôsobiť úplný výpadok linky. Je to najškodlivejší jav v atmosfére, ktorý 

vplýva na FSO signál. Optické komunikácie voľným prostredím pouţívajú vlnové dĺţky 850, 

1300 a 1550 nm, ktoré spadajú do troch atmosférických okien, v ktorých je útlm vplyvom 

atmosféry najmenší. Jedná sa o infračervené spektrum, teda lúč je pre ľudské oko neviditeľný. 

Kaţdý terminál vyuţíva výkonný optický zdroj svetla; šošovku, ktorá slúţi na usmernenie 

lúčov a ich rozbiehavosti. Tieţ obsahuje ďalekohľad na pribliţné nasmerovanie a dosiahnutie 

LOS. Na prijímacej strane fotodetektor (polovodičová dióda PIN alebo lavínová fotodióda 

APD) deteguje prijímaný optický signál, ktorý je následne v opto-elektrickom prevodníku 

prekonvertovaný na elektrický signál. Ten sa pomocou eternetového kábla prenáša do sieťového 

zariadenia [1]. 
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Obr. 1  Bloková schéma FSO systému. 

III. PRINCÍP FUNGOVANIA RF SYSTÉMU

RF systémy prenášajú signál na základe elektromagnetických vĺn, ktoré kmitajú s frekvenciou 

300 Hz aţ 300 GHz a s vlnovou dĺţkou 10
-6

 aţ 10
8
 m. Základné parametre elektromagnetických 

vĺn sú vlnová dĺţka a frekvencia, pričom platí vzťah: 

 m
f

c
Tc  , (1) 

kde c je rýchlosť svetla  (3.10
8
m/s),  je vlnová dĺţka v metroch, T je perióda v sekundách a f je 

frekvencia kmitania v Hz. 

Ako záloţné linky k FSO systémom sa pouţívajú 60 GHz RF linky, ktoré sú definované 

nasledovne. 

Federálna komunikačná komisia (FCC) zaviedla v roku 2001 nepretrţité 7 GHz pásmo v 

rozmedzí 57 GHz - 64 GHz pre bezdrôtovú komunikáciu. Hlavným dôvodom zavedenia bolo to, 

ţe pásmo je bez licencie a operátor nemusí kupovať licenciu od FFC. Pásmo 57-64 GHz sa 

nachádza v pásme mikrovlny II (EHF). Umoţňuje prenosové rýchlosti, ktoré boli pred tým 

moţné len s vyuţitím optiky. Šírka lúča (Obr. 2) pre anténu o rozmere 30,48 cm je 4,7° [2]. 

Medzi najväčšie výhody patrí vysoká odolnosť proti interferencii, vysoká bezpečnosť a 

viacnásobné vyuţitie frekvencie. Molekula kyslíka O2 absorbuje elektromagnetickú energiu s 

frekvenciou 60 GHz a tým zniţuje vzdialenosť prenosu. Na druhej strane však tým zabraňuje 

interferencii s iným RF 60 GHz linkami. 

Obr. 2  Porovnanie vyţarovacích klinov jednotlivých antén [2]. 
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IV. HYBRIDNÉ FSO/RF SYSTÉMY

FSO je jednou z najmenej nasadzovaných širokopásmových technológii, napriek dlhodobému 

vývoju. Dokáţe poskytovať prenosové rýchlosti porovnateľné s vláknovou optikou bez toho, 

aby došlo k veľkým investíciám a dlhej inštalácii. Rozšírenie nasadenia komunikácie voľným 

prostredím je obmedzené hlavne z dôsledku problémov so spoľahlivosťou. V dôsledku faktorov, 

ktoré spôsobujú stratu, tieto systémy nedosahujú poţadovanú dostupnosť na 99,999 %, ktorá sa 

nazýva carrier-grade. Z toho dôvodu bol navrhnutý hybridný FSO/RF komunikačný systém 

(Obr. 3), ako riešenie problému dostupnosti. RF prenosová linka slúţi ako záloţná linka k 

zabezpečeniu minimálneho dátového toku, kým sa neobnoví primárne spojenie pomocou FSO 

linky [3]. V rôznych zemepisných oblastiach by mali byť navrhnuté také hybridné systémy, aby 

sa navzájom dopĺňali podľa podnebia a poveternostných vplyvov, ktoré sa v danej krajine 

vyskytujú. 

Obr. 3  Bloková schéma FSO/RF systému. 

A. Vlastnosti hybridnej FSO/RF linky so 60 GHz záložným kanálom 

Hmla je zloţená z jemných čiastočiek vody (0.5 µm – 2 µm) rozptýlených nízko nad 

povrchom zeme. Kvapôčky vody v hmle majú priemer porovnateľný s vlnovými dĺţkami 

pouţívanými optickými vysielačmi, čo spôsobuje rozptyl infračervených lúčov a tým sa zniţuje 

dĺţka dosahu lúča. Pri hustej hmle má FSO systém útlm 300 dB/km a pri „morskej“ hmle môţe 

dosahovať aţ 450 dB/km. 

Hmla v RF kanáli taktieţ spôsobuje straty, ale tie sú na rozdiel od FSO úplné zanedbateľné. 

Hlavný faktor výpadku RF linky je dáţď 30-35 dB/km, pri zráţkach 90 mm/h. Tento hybridný 

systém sa navzájom dopĺňa. Hmla ovplyvňujúca FSO spojenie má zanedbateľný vplyv na RF 

spojenie. Naopak dáţď, ktorý ovplyvňuje RF spojenie nemá veľký vplyv na komunikáciu 

voľným prostredím [4]. 

B. Spôsoby prepínania v FSO/RF systémoch 

Záloţná RF linka má menšie dátové toky, ktoré sú menej ovplyvňované nepriaznivými 

poveternostnými podmienkami. V súčasnosti sú známe, tzv. tvrdé a mäkké prepínania. 

Tvrdé prepínanie (z ang. Hard-Switching) je charakteristické tým, ţe prenos dát je 

uskutočňovaný len jedným so systémov. Primárne vysiela FSO linka a v prípade výpadku sa 

prepína na záloţnú RF linku. Táto technika nie je veľmi efektívna, pretoţe iba jeden systém je 

vyuţitý v ten istý čas [5]. 

Mäkké prepínanie (z ang. Soft-Switching) nie je charakteristické prepínanie, ale vyuţíva 

kódovanie (Short-Lenght Raptor kód). Raptor zakóduje pakety a posiela ich súčasne do 

obidvoch systémov. Primárna FSO linka posiela väčšími prenosovými rýchlosťami ako záloţná 

RF linka. Výhodou pouţívania Raptor kódu je, ţe kodér nepotrebuje informácie o linke a kód si 

automaticky prispôsobí rýchlosti medzi primárnym a sekundárnym kanálom v závislosti od 

poveternostných podmienok [5].  
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V. PREPÍNANIE POMOCOU SWITCHA 

Prepínač (z ang. Switch) je aktívny sieťový prvok, ktorý spája jednotlivé časti siete. Pracuje 

na druhej vrstve sieťového OSI modelu, z čoho vyplýva, ţe rozoznáva len porty a fyzické adresy 

(MAC). 

Na prepínanie medzi FSO a RF linkami sa vyuţíva RSTP protokol (Obr. 4) (z ang. Rapid 

Spanning Tree Protocol), ktorý bol vyvinutý zo staršieho protokolu STP (z ang. Spanning Tree 

Protocol). Hlavný rozdiel medzi RSTP a STP je v rýchlosti konvergencie siete. V prípade 

výpadku linky pri pouţití STP to je 30-55 sekúnd, RSTP dokáţe ten čas zníţiť na menej ako 6 

sekúnd. 

Prepínače spolu komunikujú vymieňaním BPDU (Bridge Protocol Data Unit)  správ, ktoré 

obsahujú identifikátor protokolu, verziu protokolu, typ BPDU, identifikátor Root prepínača a 

vysielacieho portu, maximálnu dobu oneskorenia pri posielaní, identifikátor vysielajúceho 

prepínača a čas pravidelného posielania správy (Hello Time). 

Obr. 4  Zapojenie prepínača s RSTP protokolom. 

Funkcie portov: 

• Root port – port, odkiaľ vedie najlepšia cesta s najmenšou metrikou, v našom prípade je to

FSO linka smerom k Root prepínaču. 

• Designated port – je to port, odkiaľ vedie najlepšia cesta smerom k Root portu. Designated

port je na jednej strane linky a Root port je na opačnej strane tej istej linky. 

• Alternate port – poskytuje redundantné pripojenie a v prípade výpadku primárnej cesty sa

môţe stať Root portom. 

• Backup port –vytvára záloţné spojenie, ale nemusí byť na druhej strane linky Root

prepínač. 

• Edge port – je to port, ktorý je priamo pripojený ku koncovej stanici.

• Root prepínač – v kaţdej sieti môţe existovať len jeden Root prepínač, ktorý je zvolený

podľa najlepšieho identifikátora (Switch-ID). Identifikátor môţe byť nastavený manuálne 

uţívateľom alebo v prípade rovnosti priorít bude vybraný Root prepínač s najniţšou MAC 

adresou [6].  

V protokole RSTP existujú 3 stavy portov: 

• Discarding port – Nevytvára si topológiu a neučí sa MAC adresy.

• Learning port – Učí sa MAC adresy, ale neposiela BDPU dáta.

• Forwarding port – Aj sa učí aj preposiela BDPU dáta.

Tento protokol umoţňuje rýchle obnovenie spojenia po výpadku jednej z ciest. Ak RSTP 

zvolí nový Root port, tak starý Root port je ihneď blokovaný a nový Root port prechádza do 

stavu Forwarding. V prípade, ţe prepínač neprijme trikrát BDPU na Root port, tak je to spojenie 

vyhodnotené ako nefungujúce. Komunikácia následne prebieha cez svoj Alternate port, ktorý 

mení svoj stav z Discarding na Forwarding. Ďalej nasleduje synchronizácia, po ktorej sa mení 

Alternate port na Root port [6].   

Konfigurácia RSTP protokolu: 

Pri zapnutí prepínača sme v neprivilegovanom uţívateľskom móde, príkazom „enable“ sa 

dostaneme do privilegovaného uţívateľského módu. 

• Switch>enable

• Switch#

Ďalej príkazom „configure terminal“ sa dostaneme do konfiguračného módu. 

• Switch#configure terminal

• Switch(config)#

Príkazom „spanning-tree mode rapid-pvst“ nastavíme protokol RSTP na prepínači. 

• Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

Ďalej prejdeme do konfiguračného módu rozhrania príkazom „interface (typ rozhrania) (číslo 
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rozhrania)“. 

• Switch(config)#interface (typ rozhrania)(číslo rozhrania)

• Switch(config-if)#

Rozhranie, na ktoré je pripojené koncové zariadenie nakonfigurujeme na Edge port príkazom 

„spanning-tree portfast“ v konfiguračnom móde tohto rozhrania. 

• Switch(config-if)# spanning-tree portfast

Po vstupe do príslušného rozhrania nastavíme  Point-to-Point spojenie. 

• Switch(config-if)# spanning-tree link-type Point-to-Point

Skontrolovať nastavenia si môţeme príkazmi. 

• Switch#show spanning-tree summary

• Switch#show spanning-tree interface (typ rozhrania)(číslo rozhrania)

Konfiguráciu uloţíme buď príkazom „write“ alebo „copy running-config startup-config“ . 

• Switch#write

• Switch#copy running-config startup-config

VI. ZÁVER

Spoľahlivosť a objem prenášaných dát je prioritou telekomunikačných spoločnosti, preto 

zálohovanie vysokokapacitnej FSO linky záloţnou RF linkou je veľmi dôleţité z hľadiska 

zvyšovania dostupnosti celého systému. Významnú úlohu zohráva prepínanie medzi 

jednotlivými linkami. Pri porovnaní smerovacích protokolov STP a RSTP je výhodnejšie pouţiť 

RSTP protokol z dôvodu rýchlejšej detekcie výpadku linky a moţnosti nakonfigurovať ho na 

ktoromkoľvek prepínači. Prepínanie môţeme riešiť aj posielaním dát primárnou a záloţnou 

linkou súčasne. Vyuţíva sa na to rozbočovač, ktorý posiela dáta paralelne aj na primárnu FSO aj 

na sekundárnu RF linku, kde je softvérový oneskorovač vyuţívajúci kód Raptor, ktorý 

prispôsobuje prenosové rýchlosti. 

Vývojom ďalších prepínacích a smerovacích protokolov bude moţné zníţiť čas, ktorý je 

potrebný na prepínanie v hybridnom RF/FSO systéme, a tým zvýšiť jeho celkovú dostupnosť. 
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Abstrakt — Tento článok obsahuje informácie o možnosti ako zabezpečiť prepínanie medzi 

primárnou a záložnou linkou pomocou smerovača (routra). Hybridná linka pozostáva z primárnej 

optickej linky voľným prostredím (FSO) a záložnej rádiovej linky (RF). Článok taktiež obsahuje 

návod na konfiguráciu smerovača na vytvorenie hybridnej linky. Cenová kalkulácia na vytvorenie 

FSO/RF hybridnej linky na TUKE s použitím dostupných FSO systémov je rozpísaná v záverečnej 

časti.  
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I. ÚVOD 

Pri hybridných FSO/RF linkách má prepínanie kľúčovú úlohu, ktoré zabezpečuje funkčnosť a 

spoľahlivosť telekomunikačnej siete na požadovaných 99, 999 %. RF linka slúži ako záložná 

linka na zabezpečenie minimálneho dátového toku, pokiaľ sa neobnoví primárna linka [1]. Na 

primárnu linku negatívne vplývajú atmosférické vplyvy, ktoré spôsobujú útlm optického signálu, 

dokonca v niektorých prípadoch úplné prerušenie spojenia. Pre optický signál, ktorý využíva 

terahertzové frekvencie na prenos informácií, najväčším negatívnym atmosférickým vplyvom je 

hmla. Hmla je zložená z malých čiastočiek vody rozptýlených nízko nad povrchom zeme, 

ktorých priemer je od 0,5 m do 2 m. Tento priemer korešponduje s vlnovými dĺžkami 

používanými optickými vysielačmi (850 nm, 1300 nm, 1550 nm), a preto dochádza k rozptylu 

infračervených lúčov. To ma za následok zníženie celkového dosahu lúča. Pri hustej hmle má 

FSO systém útlm 300 dB/km, no pri morskej hmle môže útlm dosahovať až 450 dB/km. Za 

rovnakých podmienok v rádiovom kanáli hmla spôsobuje iba zanedbateľný útlm. Výpadok RF 

linky spôsobuje dážď, ktorý pri rýchlosti 90 mm/h vytvára útlm 30-35 dB/km. Takže hmla, 

ktorá má deštrukčný charakter pre optický signál je zanedbateľná pre RF linku a dážď, ktorý 

spôsobuje výpadky RF linky nie je prekážkou pre FSO systémy. Tieto dva systémy sa teda 

navzájom dopĺňajú [2].   

II. SMEROVAČ

Smerovač (z ang. Router) je aktívne sieťové zariadenie, ktoré pracuje na tretej vrstve OSI 

modelu, čo znamená, že pracuje s IP adresami. Smerovač smeruje dáta z jednej siete do druhej. 

Podobne ako pri prepínači na druhej vrstve, kde dáta boli prepínané do niektorej z liniek na 

základe protokolu, tak aj na tretej vrstve smerovač využíva protokoly na automatické 

smerovanie. Z dynamických protokolov, ktoré je možné použiť na smerovanie v hybridných 

sieťach medzi primárnou a záložnou linkou, je možné vybrať protokoly EIGRP a OSPF. Tieto 

typy protokolov na rozdiel od ostatných dynamických protokolov nečakajú na pravidelné 

aktualizácie. Ich nevýhodou je, že oba protokoly sú od spoločnosti CISCO, a teda môžu byť 

nakonfigurované len na CISCO smerovačoch. 

Z dynamických smerovacích protokolov je pre hybridný FSO/RF systém najlepší EIGRP 

protokol, ktorý využíva spoľahlivý transportný protokol RTP, obmedzené aktualizácie, 

algoritmus DUAL, vytváranie susedských vzťahov, uchováva tabuľku susedov, topologickú 

tabuľku a má aj rýchlejšiu detekciu výpadku linky [3].  
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Konfigurácia EIGRP protokolu: 

Pri zapnutí smerovača sa dostávame do užívateľského módu. 

• Router >

Príkazom „enable“ sa dostaneme do privilegovaného módu. 

• Router>enable

• Router#

Ďalej musíme použiť príkaz „configure terminal“, aby sme sa dostali do konfiguračného 

módu.  

• Router#configure terminal

• Router(config)#

V konfiguračnom móde nastavujeme rozhrania, názov smerovača, uvítacie správy, 

prihlasovacie heslá a mnoho iných veci, ale hlavne smerovací protokol príkazom „router (názov 

smerovacieho protokolu) “. 

• Router(config)#router eigrp (číslo autonómneho systému)

• Router(config-router)#

Nakonfigurujeme priamo pripojené siete, kde má protokol posielať hello pakety. 

• Router(config-router)#network (IP adresa priamo pripojenej siete)

Vypneme automatickú sumarizáciu, aby smerovač nevytváral super siete. 

• Router(config-router)# no auto-summary

Môžeme nastaviť aj prenosové rýchlosti v jednotlivých kanáloch, aby FSO bola ako primárna 

linka a RF ako sekundárna. Na obidvoch smerovačoch nastavíme na tej istej linke rovnaké 

prenosové rýchlosti, táto prenosová rýchlosť sa nemusí stotožňovať so skutočnou. 

• Router(config)#interface (typ rozhrania) (číslo rozhrania)

• Router(config-if)#bandwidth (prenosová rýchlosť v kbps)

Veľký vplyv na EIGRP protokol má aj postup konfigurácie, preto je dobré konfiguráciu 

uložiť a reštartovať smerovač. 

• Router# copy running-config startup-config (alebo) write

• Router# reload

III. HYBRIDNÝ SYSTÉM SO SMEROVAČOM

Hlavnú úlohu v tomto hybridnom systéme preberá smerovač, na ktorom je nakonfigurovaný 

EIGRP protokol. Ten je podporovaný len na zariadeniach od spoločnosti CISCO. Pri zapájaní 

FSO terminálov a RF antén máme na výber rôzne porty na rozdiel od prepínača s RSTP 

protokolom, kde primárna (FSO) linka musela byť zapojená v porte s nižším číslom ako bolo 

číslo portu RF linky. Na Obr. 1 je znázornená bloková schéma hybridného FSO/RF systému so 

smerovačom. 

Obr. 1  Bloková schéma hybridného systému so smerovačom. 
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IV. CENOVÁ KALKULÁCIA HYBRIDNÝCH LINIEK

Vo všeobecnosti sa hybridné linky dajú realizovať dvoma spôsobmi prepínania. Jedna 

možnosť využíva na prepínanie prepínač (z ang. Switch) a druhá smerovač (z ang. Router). Na 

to, aby tieto hybridné systémy boli funkčné, je potrebné zabezpečiť a nakonfigurovať 

smerovacie protokoly. Pri oboch spôsoboch prepínania sme použili smerovacie protokoly od 

spoločnosti CISCO, a preto aj v cenovej kalkulácii bude počítané s týmito zariadeniami.  

Primárna linka je tvorená FSO terminálmi, ktoré sú dostupné na Katedre elektroniky 

a multimediálnych telekomunikácií na TUKE. Konkrétne sa jedná o dva rôzne systémy. Prvý 

systém je od spoločnosti FSONA, model SONAbeam 155-E a jeho pracovná vlnová dĺžka je 

1550 nm. Druhý systém je od spoločnosti Lightpointe, model Flightstrata 155E a jeho pracovná 

vlnová dĺžka je 850 nm. Oba spomínané FSO systémy podporujú 155 Mbit/s dátový tok. 

Sekundárna (záložná) linka je realizovaná pomocou smerových antén. Taktiež boli uvažované 

dva typy z dôvodu cenovej variácie a rýchlosti prenosu údajov.  

Prvý typ antény má označenie FE60X a podporuje 100 Mbit/s dátový tok na vzdialenosť 

2,5 km vo frekvenčnom pásme 60 GHz (Obr. 2). Softvérovou implementáciou je možné zvýšiť 

dátový tok až na 1 Gbit/s. Antény pracujú v bezlicenčnom pásme. Umožňujú dosahovať vysokú 

bezpečnosť prenosu vďaka úzkemu vyžarovaciemu klinu. Sú schopné prispôsobovať prenosové 

rýchlosti pri útlme spôsobenom silným dažďom. Odozva medzi vysielačom a prijímačom je 

menšia ako 150 s [5]. 

Obr. 2  Anténa FE60X [5]. 

Druhý typ antény je označený ako UBNT, AirGrid M5, ktoré umožňujú dosiahnuť 

100 Mbit/s. Pracuje vo frekvenčnom rozsahu 5,475 GHz až 5,825 GHz. Využíva modulácie 

OFDM, BPSK, QPSK a QAM s horizontálnou alebo vertikálnou polarizáciou. Na svoju činnosť 

potrebuje napájanie 24 V a 0,5 A (Obr. 3) [7]. 

Obr. 3  Anténa UBNT, AirGrid M5 [7]. 

V  Tabuľkách 1-4 sú cenové kalkulácie na rôzne variácie hybridných systémov. Sú tam 

zahrnuté všetky potrebné položky na vytvorenie takéhoto spojenia. 

Tabuľka 1 

Cenová kalkulácia pre FSO/RF so smerovačom a FSO terminálmi Lightpointe [4,5,7,8,9,11,12,13] 

Systém so smerovačom pre LightPointe 155E 

LightPointe 155E + FE60X LightPointe 155E + UBNT AirGrid M5 

Smerovač Cisco 2911 905,90 € Smerovač Cisco 2911 905,90 € 

LightPointe 155 E 2*2750 € LightPointe 155 E 2*2750 € 

FE60X 2*7206.04 € UBNT AirGrid M5 2*58,09 € 

Allied Telesis 2*205.58€ Allied Telesis 2*205.58€ 

Single-mode kábel PC-

566S (1m) 
5,5 € 

Single-mode kábel PC-

566S (1m) 
5,5 € 

Ethernet patch kábel Cat6 

FTP (1m) 
0,74 € 

Ethernet patch kábel Cat6 

FTP (1m) 
0,74 € 

Patch cable RJ45 cat.6A 

S/FTP (1m) 
10,3 € 

Patch cable RJ45 cat.6A 

S/FTP (1m) 
10,3 € 

Spolu: 21 245.68 € Spolu: 6959,78 € 
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Prepínanie hybridnej FSO/RF linky zabezpečuje prepínač CISCO, Catalyst 2960S-24TS-S 

s prenosovou rýchlosťou dát 1 Gbit/s. Obsahuje 24 portov, do ktorých je možné pripojiť 

zariadenia, ktoré je potrebné prepínať. Obsahuje aj dva konfiguračné porty AUX a CONSOLE 

[6]. 

Smerovanie je zabezpečované smerovačom CISCO 2911, ktorý umožňuje smerovanie údajov 

pri rýchlosti 1 Gbit/s. Patrí do série CISCO 2900 a obsahuje tri gigabitové porty a dva porty na 

konfiguráciu AUX a CONSOLE. Tento smerovač má 256 MB flash pamäte a 512 MB RAM. 

Tabuľka 2 

Cenová kalkulácia pre FSO/RF so smerovačom a FSO terminálmi SONAbeam [4,5,7,8,10,11,12,13] 

Systém so smerovačom pre SONAbeam 155-E 

SONAbeam 155-E + FE60X SONAbeam 155-E + FE60X 

Smerovač Cisco 2911 Smerovač Cisco 2911 Smerovač Cisco 2911 Smerovač Cisco 2911 

SONAbeam 155-E SONAbeam 155-E SONAbeam 155-E SONAbeam 155-E 

FE60X FE60X FE60X FE60X 

Allied Telesis Allied Telesis Allied Telesis Allied Telesis 

Single-mode kábel PC-

566S (1m) 

Single-mode kábel PC-

566S (1m) 

Single-mode kábel PC-

566S (1m) 

Single-mode kábel PC-

566S (1m) 

Ethernet patch kábel Cat6 

FTP (1m) 

Ethernet patch kábel Cat6 

FTP (1m) 

Ethernet patch kábel Cat6 

FTP (1m) 

Ethernet patch kábel Cat6 

FTP (1m) 

Patch cable RJ45 cat.6A 

S/FTP (1m) 

Patch cable RJ45 cat.6A 

S/FTP (1m) 

Patch cable RJ45 cat.6A 

S/FTP (1m) 

Patch cable RJ45 cat.6A 

S/FTP (1m) 

Spolu: 29 030,68 € Spolu: 29 030,68 € 

Tabuľka 3 

Cenová kalkulácia pre FSO/RF so smerovačom a FSO terminálmi Lightpointe [4,5,6,7,9,11,12,13] 

Systém s prepínačom pre LightPointe 155E 

LightPointe 155E + FE60X LightPointe 155E + UBNT AirGrid M5 

Prepínač Cisco 2960 493,33 € Prepínač Cisco 2960 493,33 € 

LightPointe 155 E 2*2750 € LightPointe 155 E 2*2750 € 

FE60X 2*7206.04 € FE60X 2*7206.04 € 

Allied Telesis 2*205.58€ Allied Telesis 2*205.58€ 

Single-mode kábel PC-

566S (1m) 

5,5 € Single-mode kábel PC-

566S (1m) 

5,5 € 

Ethernet patch kábel Cat6 

FTP (1m) 

0,74 € Ethernet patch kábel Cat6 

FTP (1m) 

0,74 € 

Patch cable RJ45 cat.6A 

S/FTP (1m) 

10,3 € Patch cable RJ45 cat.6A 

S/FTP (1m) 

10,3 € 

Spolu: 20 833,11 € Spolu: 6537,21 € 

Tabuľka 4 

Cenová kalkulácia pre FSO/RF so smerovačom a FSO terminálmi SONAbeam [4,5,6,7,10,11,12,13] 

Systém s prepínačom pre SONAbeam 155-E 

SONAbeam 155-E + FE60X SONAbeam 155E + UBNT AirGrid M5 

Prepínač Cisco 2960 493,33 € Prepínač Cisco 2960 493,33 € 

SONAbeam 155-E 2*6642,5 € SONAbeam 155-E 2*6642,5 € 

FE60X 2*7206.04 € FE60X 2*7206.04 € 

Allied Telesis 2*205.58€ Allied Telesis 2*205.58€ 

Single-mode kábel PC-

566S (1m) 

5,5 € Single-mode kábel PC-

566S (1m) 

5,5 € 

Ethernet patch kábel Cat6 

FTP (1m) 

0,74 € Ethernet patch kábel Cat6 

FTP (1m) 

0,74 € 

Patch cable RJ45 cat.6A 

S/FTP (1m) 

10,3 € Patch cable RJ45 cat.6A 

S/FTP (1m) 

10,3 € 

Spolu: 28 618,11 € Spolu: 14 322,21 € 
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ZÁVER 

Pri riešení vytvorenia hybridných liniek je potrebné sa zamerať aj na typ a spôsob prepínania 

medzi jednotlivými linkami. Tento príspevok sa zaoberal tvrdým prepínaním a to použitím 

prepínača a smerovača. Taktiež poskytol informácie o anténach, ktoré sú schopné vysoko 

smerového a vysokorýchlostného prenosu údajov. Na to, aby prepínanie mohlo byť realizované 

sú potrebné sieťové prvky od spoločnosti CISCO, pretože protokoly vhodné na realizáciu 

prepínania je možné nakonfigurovať len na týchto zariadeniach. V článku boli urobené celkové 

cenové kalkulácie na vytvorenie hybridného FSO/RF systému s FSO systémami, ktoré sú 

dostupné na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, Technickej univerzite 

v Košiciach. Pri každom systéme sú dve cenové varianty. Drahší variant obsahuje v rádiovej 

časti antény, ktoré umožňujú vysokorýchlostný dátový prenos, podobne ako FSO. Cenovo 

dostupnejší variant uvažuje záložnú linku s menšou prenosovou rýchlosťou. 
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Abstrakt — Rozpoznávanie dopravných značiek je v súčasnosti veľmi obľúbenou a aj často 

publikovanou témou v oblasti info - elektronických systémov. Systémy, ktoré sa v týchto časoch 

najviac vyvíjajú a aj publikujú sú založené na princípe farebnej a hranovej detekcie v spolupráci 

s rôznymi typmi neurónových sietí a invariantných transformácií. Ďalším a v súčasnosti aj veľmi 

obľúbeným spôsobom rozpoznávania obraz je rozpoznávanie na základe optických procesorov, 

optických korelátorov. Podobne ako v ostatných prípadoch aj pri požití optického korelátora je 

potrebné dôkladne, rýchlo a správne vstupný obraz predspracovať. Farebná filtrácie je jedným zo 

základných krokov predspracovania farebného vstupu (obrazu, resp. videa) pre rozpoznávanie 

pomocou optického korelátora.  

Keywords — farebná filtrácia, HSL farebný model, optický korelátor, RGB farebný model, 

rozpoznávanie dopravných značiek  

I. ÚVOD 

So zdokonaľovaním a zvyšovaním výkonu a kvality automobilov sa vyvíjali aj systémy, 

ktoré pomáhali udržiavať posádku automobilu v bezpečí. Ako rástli požiadavky na zvyšovanie 

výkonu nových automobilov, zvyšovalo sa aj riziko úrazu posádky pri dopravnej nehode. 

Prvými pokusmi o zdokonalenie bezpečnosti boli pri zavedení bezpečnostných pásov, neskôr 

airbagov, zdokonaľovanie brzdných a jazdných vlastností, až vývojári dospeli k myšlienke 

vyvíjať systémy, ktoré by pomáhali dopravným nehodám predchádzať. Práve medzi takéto 

systémy sa radia aj systémy pre rozpoznávanie dopravných značiek.  

Ako bolo spomenuté vyššie, existuje niekoľko spôsobov video - rozpoznávania dopravných 

značiek, napr. pomocou invariantných transformácií, neurónových sietí alebo pomocou 

optického korelátora [1,3,4].  

Pri každom spôsobe je potrebné snímať dopravnú situáciu pomocou digitálnej kamery 

umiestnenej vo vozidle a zo snímaného videa detegovať a neskôr rozpoznať zosnímanú 

dopravnú značku. Každý z vyššie spomenutých spôsobov však  potrebuje ponajprv detegovať 

dopravnú značku a až potom môže dôjsť k jej rozpoznávaniu.  

V tomto príspevku je podrobne popísaný spôsob detekcie potenciálnej dopravnej značky vo 

videu, resp. obraze pre rozpoznávanie dopravných značiek  s využitím optického korelátora. 

Dopravná scéna je zosnímaná digitálnou kamerou a jej výstup je spracovaný pomocou 

navrhnutých farebných filtrov, ktoré definujú oblasť záujmu – RoI (z ang. Region of Interest), 

v ktorej sa má nachádzať dopravná značka. Farebné filtre budú realizované pomocou dvoch 

farebných modelov: RGB a HSL [2,4]. 

V druhej kapitole budú popísané spomínané farebné modely. Každý z týchto modelov 

využíva rôzny spôsob definovania farby, preto budú tieto modely podrobne rozpísané 

a porovnané. Tretia kapitola tohto článku obsahuje návrh farebného filtra pre predspracovanie 

vstupného obrazu, ktorý využíva Systém pre rozpoznávanie dopravného značenia pomocou 

optického korelátora. Štvrtá kapitola obsahuje experimenty, ktoré boli vykonané s oboma 

farebnými modelmi, pri rovnakých dopravných situáciách za rôznych svetelných podmienok.  

Zhodnotenie týchto experimentov je uvedené v piatej kapitole [1,4]. 
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II. FAREBNÉ MODELY

Farbu je možné definovať ako vlastnosť svetla, resp. elektromagnetického žiarenia, ktoré 

dopadá na sietnicu oka. Vlnová dĺžka viditeľného svetla je v rozmedzí od 380 nm do 740 nm. 

Farba objektu je tak definovaná vlnovou dĺžkou svetla ktorú daný predmet odráža.  

Práca s farbami v digitálnych dátach tak nevyhnutne potrebuje presný popis každej farby, 

ktorú je možné zosnímať. Dôležitá je ako voľba základných farieb tak aj popis ich zmiešavania. 

Súbor základných farieb a spôsob ich miešania sú v počítačovej grafike definované pomocou 

farebných modelov. Grafické systémy obsahujú niekoľko farebných modelov a aj potrebné 

prostriedky, ktoré umožňujú prevod medzi nimi.  

V tomto príspevku bude uvedený návrh a realizácia farebných filtrov pomocou RGB a HSL 

farebných modelov. 

A. RGB farebný model 

Ako už z názvu vyplýva, RGB model pozostáva z troch základných farieb, R (Red) – červená, 

G (Green) – zelená a B (Blue) – modrá. Tento farebný model slúži predovšetkým na snímanie 

a zobrazovanie farebných obrazov v počítačových monitoroch a televízoroch. Z toho vyplýva, 

že typickými vstupnými zariadeniami, ktoré využívajú tento farebný model sú video kamery, 

digitálne fotoaparáty, skenery a pod. Medzi typické výstupné zariadenia patria LCD, LED, resp. 

plazmové displeje, vyžívané v televízoroch, monitoroch alebo veľkoplošných obrazovkách.  

Spomínané farby, červená, zelená a modrá, sú zaujímavé najmä tým, že ľudské oko je najviac 

citlivé práve na tieto tri farby (630 nm, 530 nm a 450 nm). Model RGB je možné popísať ako 

jednotkovú kocku, (kocku ktorej hrana je rovná jednej) (Obr. 1). V takom prípade sa intenzita 

farieb v tomto modeli pohybuje v rozmedzí <0,1>. Keďže ide o aditívny farebný model, všetky 

ostatné farby je možné získať sčítaním troch základných farieb. Ak budú všetky tri zložky rovné 

nule, výsledná farba bude čierna a naopak pri sčítaní všetkých zložiek (ak každá farba bude 

rovná jednej) dostaneme bielu farbu [3,4]. Tento popis je znázornený na Obr. 1. 

Obr. 1  Reprezentácia RGB farebného modelu. 

Rozsah <0,1> je potrebné previesť do digitálnej formy a najčastejšie sa využíva 8-bitové 

kódovanie. Znamená to, že každej farbe bude pridelených 2
8
, teda 256 hodnôt. Rôznymi 

hodnotami tých parciálnych zložiek dokážeme vyjadriť akúkoľvek farbu.  

Ako bolo spomenuté vyššie, tento aditívny model je najčastejšie reprezentovaný jednotkovou 

kockou vloženú v osiach r, g a b. Ak sú hodnoty všetkých týchto zložiek nulové výsledná farba 

je čierna, ak sú rovné jednej (resp. 255 pri digitálnom 8 – bitovom vyjadrení), výsledná farba je 

biela. Z toho vyplýva, že na priestorovej diagonále je umiestnených 256 odtieňov sivej farby. 

Vrcholy spomínanej kocky tiež udávajú množinu 8 základných farieb. Okrem bielej, čiernej, 

červenej, zelenej a modrej, sú to azúrová (Cyan) – C, purprová (Magneta) – M a žltá (Yellow) –

 Y. Práve tieto tri spomínané farby sú základnými farbami pre ďalší farebný model CMY, ktorý 

je subtraktívny, a teda s malou zmenou (pridaním zložky K, ktoré reprezentuje čiernu farbu) je 

často využívaný v tlačiarňach. Pri tomto modeli funguje zmiešavanie podobne ako pri RGB, ale 

sčítaním všetkých farieb nedostaneme bielu ale čiernu farbu [4]. 

B. HSL farebný model 

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, je názov tohto modelu odvodený zo začiatočných 

písmen troch hlavných zložiek. V HSL nie sú základnými zložkami, ktoré popisujú model tri 

základné farby, ale vlastnosti farieb, t.j. H (Hue) – odtieň, S (Saturation) – sýtosť a L 

(Lightness) – svetlosť. HSL model je reprezentovaný dvojicou kužeľov so spoločnou podstavou 
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[4]. Vrchol jedného kužeľa je predstavuje bielu a vrchol druhého čiernu farbu. Reprezentácia 

HSL farebného modelu pomocou týchto kužeľov je zobrazená na Obr. 2.  

Obr. 2  Reprezentácia HSL farebného modelu. 

Vzhľadom na to, že v tomto modeli je najviac odtieňov farby pri svetelnosti L=0,5, tento 

model najlepšie popisuje vnímanie farby pre človeka. Smerom k vyššej alebo nižšej svetelnosti 

nedokáže ľudské oko už tak dobre rozoznávať jednotlivé farby.  

Model HSL je veľmi výhodný pri spracovávaní obrazu pomocou počítačov a to najmä preto, 

že jedným parametrom (H) dokážeme sledovať požadovanú farbu. Pre spracovanie a výber 

farby v obraze je práca s týmto modelom omnoho jednoduchšia ako napr. s RGB, kde sa už 

nepracuje so zmiešavaním farieb, ale požadovaný odtieň je možno jednoducho vybrať vhodne 

zvoleným intervalom parametra H [1,4]. 

III. FAREBNÉ FILTRE

Farebná filtrácia obrazu pre Systém rozpoznávania dopravných značiek pomocou optického 

korelátora hrá kľúčovú úlohy pri správnej detekcii značky vo vstupnej scéne. Úlohou farebných 

filtrov je redukovať množstvo informácie, ktorá je zahrnutá vo vstupnej scéne. Návrh farebných 

filtrov pre spomínaný systém rozpoznávania dopravných značiek je potrebné optimalizovať na 

detekciu dvoch základných farieb, červenej a modrej, poprípade žltej a zelenej. Farebné filtre 

z danej snímky odstránia všetky ostatné farby, ktoré nie sú definované v nastavení filtra. Filter 

postupne prechádza každý jeden obrazový bod a ak sa daná farba nenachádza v rozmedzí filtra, 

priradí tomuto bodu čiernu farbu. Bolo nutné brať do úvahy aj vonkajšie vplyvy, ktoré znižujú 

kvalitu spracovania. Medzi takéto vplyvy patria najmä opotrebovanie značiek vekom, čiže 

zníženie ich odtieňa, poveternostné podmienky, ako hustý dážď, hmla, nedostatočné osvetlenie 

nočnej scény, predmety prekrývajúce značku, reklamné pútače rovnakej farby a takisto 

vandalizmus. Po zvážení všetkých týchto vplyvov boli za najvhodnejšie parametre filtrov 

zvolené hodnoty, ktoré sú zachytené v Tabuľke 1 a Tabuľke 2. Uvedené hodnoty boli získané 

experimentálne a dosahovali najlepšie výsledky. 

Tabuľka 1 

Parametre RGB farebného filtra. 

Filter RGB Červená zložka Zelená zložka Modrá zložka Rádius a 

Červený 200 40 40 100 

Modrý 0 60 200 100 

Žltý 200 200 20 100 

Tabuľka 2 

Parametre HSL farebného filtra. 

Filter HSL Odtieň Sýtosť Svetlosť 

Červený    00     15   > < 0,4 ; 1 > < 0,2 ; 0,7 > 

Modrý   200     2 0   > < 0,35 ; 1 > < 0,2 ; 0,7 > 

Žltý   20      0   > < 0,5 ; 1 > < 0,3 ; 0,7 > 
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IV. EXPERIMENTY

Experimenty opísané v tomto článku boli vykonané na dopravných scénach, ktoré obsahovali 

červené a modré dopravné značky. Navrhnuté farebné filtre odstránili všetky irelevantné farby 

a k dispozícii tak bol binárny obraz, ktorý obsahoval iba farbu nastavenú farebným filtrom, 

červenú resp. modrú. Experimenty boli vykonané s RGB aj HSL farebným filtrom. Ukážka 

filtrácie pre oba filtre a obe farby, konkrétne pre značky STOP a Prechod pre chodcov je 

zobrazená na Obr. 3.   

Obr. 3  Ukážka filtrácie pomocou RGB a HSL farebných filtrov. 

Na Obr. 3 je znázornený vstupná dopravná scéna, ktorá je farebne filtrovaná použitím 

navrhnutých filtrov podľa RGB a HSL farebného modelu. Výstupom týchto filtrov je 

definovaná oblasť záujmu RoI, ktorá obsahuje potenciálnu dopravnú značku. Pri značke STOP 

je tiež ukázané, aké nedostatky vznikajú najmä pri filtrácií pomocou RGB farebného filtra. Tam 

okrem dopravnej značky sa na filtrovanom obraze nachádzajú aj objekty podobnej červenej 

farby, ktoré môžu byť chybne označené ako RoI. Tieto objekty sú v tomto prípade ignorované 

z dôvodu, že veľkosť týchto objektov nie je v rámci nastaveného rozsahu, kde sa za dopravnú 

značku považuje len objekt vo filtrovanom obraze, ktorého rozmery sú v rámci nastaveného 

intervalu. V tomto prípade bol rozsah nastavený tak, že sa brali do úvahy iba objekty, ktorých 

rozmer bol v rozmedzí od 40x40 do 150x150 obrazových prvkov. Tak sa ignorovali „príliš 

malé“ a „príliš veľké“ objekty. 

A. Experimenty s červeným filtrom 

Pre experimenty s červeným filtrom boli zvolené dopravné značky STOP a Daj prednosť 

v jazde. Obe tieto značky boli filtrované pomocou RGB a HSL farebného filtra. Princíp filtrácie 

je popísaný vyššie. V Tabuľke   sú zobrazené ukážky filtrácie pomocou týchto filtrov, 

konkrétne pre červené filtre.  
Tabuľka   

Ukážka extrahovaných RoI pomocou červených farebných filtrov. 

RGB farebný filter HSL farebný filter

V Tabuľke 4 sú zobrazené ukážky filtrácie pomocou spomínaných filtrov pre modrú farbu. 

V tomto prípade boli vybraté značky Prechod pre chodcov a Prikázaný smer jazdy.  

Pri experimentoch, ktoré slúžili na experimentálne doladenie navrhnutých filtrov bolo 

požitých 200 dopravných scén, 100 pre červený a 100 pre modrý filter.  
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Tabuľka 4 

Ukážka extrahovaných RoI pomocou modrých farebných filtrov. 

RGB farebný filter HSL farebný filter

Z výsledkov experimentov ( Tabuľka   a Tabuľka 4) je vidieť, že pri aplikácií oboch druhov 

filtrov na obe farby boli dosiahnuté kvalitné výsledky. Takto získané oblastí záujmu (RoI) sú 

pripravené pre porovnávanie pomocou optického korelátora. Optický korelátor dokáže 

porovnať dva obrazy (v našom prípade originálne a detegované dopravné značky) rýchlosťou 

svetla, čo znižuje celkový čas rozpoznávania obrazu. Pri systémoch pre rozpoznávanie 

dopravných značiek tak vplýva na celkový čas najmä rýchlosť detekcie potenciálnej dopravnej 

značky a nie samotná korelácia. Pri predspracovaní vstupnej dopravnej scény, ktoré je 

spomenuté vyššie sa systém zaoberá iba farebným filtrom a nie ďalším spracovaním (zisťovanie 

tvaru objektu), čo takisto znižuje celkový čas rozpoznávania.  

V. ZÁVER 

Kvalitné a rýchle spracovanie vstupného obrazu (videa) je pre rozpoznávanie dopravných 

značiek pomocou optického korelátora kľúčovou úlohou. Optický korelátor porovnáva vstupné 

obrazy (originálna a detegovaná dopravná značka) v reálnom čase, a teda čas predspracovania 

vstupného obrazu hrá kľúčovú úlohu pri celkovom čase rozpoznávania dopravných značiek 

s využitím optického korelátora. V tomto článku bol popísaný návrh dvoch druhov filtrov pre 

červenú a modrú farbu. Spomínané farebné filtre využívali popis farby pomocou RGB a HSL 

farebného modelu. Pomocou týchto modelov boli navrhnuté filtre, ktoré odstránili z obrazu 

všetky irelevantné farby. Keďže popis farieb je u oboch modelov iný, aj popis farby musí byť 

definovaný inak. Bolo zistené, že pri filtrovaní tej istej vstupnej dopravnej scény pomocou 

týchto modelov boli získané rôzne výsledné filtrované obrazy. Použitím RGB farebného 

modelu boli na filtrovanom obraze objekty, ktorých farba bola podobná s dopravnou značkou. 

Pri použitím HSL farebného pri tej istej dopravnej scéne sa tieto objekty nevyskytli.  

Bolo testovaných viacero dopravných značiek modrej aj červenej farby a ukážky boli 

zaznamenané v tabuľkách. Využitím takto navrhnutých farebných filtrov, či už pomocou RGB 

alebo HSL farebného modelu získame adekvátne predspracovaný obraz (video), ktoré môžeme 

rozpoznávať s použitím optického korelátora.  
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Abstract — This paper describes Inventory Traffic Sign System based on Optical Correlator. The 

tested video has been captured by color camera and then it was controlled by proposed system. 

Proposed system contains five main blocks: Capturing video, Preprocessing, GPS module, Database 

and Correlation process. Video is captured with color camera and preprocessed in computer. 

Correlation process is done in next block. This block consists of producing input plane of correlation 

process from input traffic sign and reference traffic sign from database. Correlation plane contains 

pair of correlation peaks per match. Next blocks chose a reference traffic sign from database 

according to GPS coordinates. Block and hardware scheme have been proposed and they are 

specified below. 

Keywords — inventory traffic sign recognition system, GPS module, optical correlation, region of 

interest 

I. INTRODUCTION 

Traffic Signs Recognition Systems are nowadays very popular and often cited topics in field 

of info-electronics. There are many ways and systems to recognize traffic signs which can 

compare video stream and database of traffic signs and recognize captured traffic signs. Traffic 

Signs Recognition Systems are most focused to secure driver and crew of car, but there are 

more fields where could be these systems used. In this paper is designed and described 

inventorying of traffic signs on chosen road [3,6,8]. Video is captured with color camera. 

Captured video is then preprocessed (color filtered). Video is continuously recorded with GPS 

coordinates. GPS coordinates give information about position of each Traffic Signs, where 

which traffic sign should be situated. Proposed system is interconnected with database of 

Traffic Signs for chosen road. Database contains all Traffic Signs which supposed to be situated 

on the road and according to GPS coordinates are traffic sign chosen and searched in captured 

video. Traffic Sign from captured video is processed by Optical Correlator to compare with 

Traffic Sign from database and if match is occurred, Traffic Sign from road is marked as 

readable [3,5,6,8,10]. If match does not occur, Traffic Sign, which supposed to be on monitored 

place is damage, or missed. In Chapter 2 is design of whole system described. Main parts of 

scheme are detailed discussed. Chapter 3 contains experiments with proposed system. 

Conclusion and results are covered in Chapter 4. 

II. DESIGN OF OPTICAL CORRELATOR BASED INVENTORY TRAFFIC SIGN

RECOGNITION SYSTEM 

Inventory Traffic Signs System based on Joint Transform Correlator works as a controlled 

system, which control quality of Traffic Sigs on chosen road. Chosen road is captured by the 

color camera. Camera needs to be situated alignment to correct position to capture all Traffic 

Sign. Camera has to record video with higher frame rate than 25 frames per second. This frame 

rate is needed due to capture not blurred video with high speed of vehicle [3,4,8]. 

A. Hardware Design 

Inventory Traffic Signs System based on Joint Transform Correlator has these five hardware 

parts: Color Camera, Computer, GPS module (can be a part of camera), Optical Correlator and 

Display. In Fig.1 the hardware scheme of proposed system is shown.  
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1) Camera

In first, video is captured by the color camera. Video camera is situated in the car and has to 

be focused to right part of road. Camera in this position will record the place where the 

occurrence of traffic signs is the most common [4]. 

2) GPS module

Continuously with video from camera are GPS coordinates recorded as well. GPS 

coordinates give us information where the vehicle is currently located and that gives 

information which reference traffic sign from database is needed [5].  

3) Database

In database are recorded all Traffic Signs which should be located on chosen road. Database 

contains expect reference Traffic Signs, GPS coordinates of each Traffic Signs and their 

detailed description. 

4) Computer

Captured Traffic Scene from digital camera is preprocessed in Computer with color filter and 

Region of the Interest (ROI) is defined. ROI contains a potential Traffic Sign. This chosen ROI 

is then compared using Optical Correlator [1,2,4].  

If match occurs, monitored Traffic Sign and reference Traffic Sign are the same and System 

take another Traffic Sign from database, according to GPS coordinates. If match between 

reference and captured (ROI) Traffic Signs does not occur, captured Traffic Signs is damaged 

or missing and system marks traffic sign on this position as Invalid. 

Fig. 1  Hardware scheme of Inventory Traffic Sign System based on Joint Transform Correlator. 

B. Block Scheme 

Hardware scheme described above contains only hardware components which are necessary 

to build our system. Block and functional scheme is shown in Fig. 2.  

1) Capture and Preprocessing Block

Video is captured with color camera and then is preprocessed in computer. First step of 

preprocessing is correction of exposure. In next step of preprocessing, the color filter is used. 

Color filters are designed to remove all irrelevant colors in input traffic scene. Input image is in 

HSV color space. The color segmentation is processed. Every traffic sign has his dominant 

color. On the Slovak roads most often Yellow, Red and Blue color are used. This means we 

need to create three binary maps, one for each of these colors [4]. By analyzing hue component 

(H), we can identify Blue, Yellow and Red regions in our processed image. For each image 

pixel is possible to use hue-based detection for Blue, Red and Yellow color. For each color 

following equation are used 
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regions and B gives values close to 1 for Blue regions. In this equations we can see, that H can 

be from range 0-255. Yellow can be detected near value 42, Red near values 0 and 255 and 

Blue value is 170. These equations can be tuned for every other needed color. After threshold 

for detected colors, three binary maps (Red, Blue and Yellow) are created. 

Fig. 2  Block scheme of Inventory Traffic Sign System based on Joint Transform Correlator. 

Color filtering removes all irrelevant colors. Color filtering get image with color clusters, 

which are irrelevant for detecting Traffic Sign. In next step in preprocessing, irrelevant color 

clusters are removed. After color filtering and irrelevant cluster removing, the potential Region 

of Interest (ROI) is extracted. The potential ROI is defined at the input image [4,5]. 

Preprocessing block is detailed shown in Fig. 3. 

Fig. 3  Preprocessing block of Inventory Traffic Sign System based on Joint Transform Correlator. 

2) Choosing a reference Traffic Sign

Reference Traffic Signs and information about them are stored in Database. Database 

contains all Traffic Signs which suppose to be situated on chosen road. Database can also 

contains list of other road to control, so this proposed system with correct database can be used 

to any road. In our case database contains only Traffic Signs from highway D1, exactly part 

between Košice and Prešov. Continuously is from database chosen Traffic Sign which is 

expected according to GPS coordinates. When is vehicle moving, GPS coordinates determines 

which Traffic Sign from database is expected. From reference Traffic Sign, (from database) and 

ROI from processed video, is input scene for optical correlation produced [3,5].  

3) Correlation

Input Scene goes to input plane of correlation process and correlation is done in Optical 

Correlator. In our design is Joint Transform Correlator used. This type of correlator does not 

need reference filter, (in face to Matched Filter Correlator), so correlation is done in real time. 

Output of correlation process consists of pair of correlation peaks per match. Pair of correlation 

peaks represent match in input plane, so Traffic Sign from database and captured Traffic Sign 

from road are same. After this correlation, enter to input plane of correlation process next pair 

of traffic signs, next sign from database (according to GPS coordinates) and next sign from 
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captured video. If in correlation plane does not occur cross-correlation peaks, Traffic Signs in 

input plane are not same [10]. Result of this correlation is that captured scene does not contain 

correct Traffic Sign, so Traffic Sign can be damaged or missing. This traffic sign (from 

database) is marked as Invalid and needs to be checked [1,2,5,7,9,10]. 

III. EXPERIMENTS

Experiments with this system were done on Highway D1, between Košice and Prešov. There 

have been captured video and real Traffic scenes are shown in Fig.4. Examples of Traffic Signs 

from this road are shown in Fig. 5. Results of this system are recorded in Table I. In this table 

are recorded intensities of correlation peaks (two peaks per match). Threshold of success was 

set to value 180, so if average intensity of correlation peaks was higher than threshold value 

(180), tested traffic sign was marked as OK. 

Fig. 4  Real Traffic Scenes from highway D1 between Košice and Prešov. 

Fig. 5  Captured (a) and Origin. 

If average intensity of correlation peaks was lower then 180, traffic sign should be marked as 

“FAULT”, so traffic sign in video is damaged or missed. 
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Table 1 

Units for Magnetic Properties 

IV. CONCLUSION

In this paper was Inventory Traffic Sign System based on Joint Transform Correlator 

described. Proposed system uses recorded video to control Traffic Signs on highway D1 

between Košice and Prešov. Video was captured with color camera and preprocessed in 

computer. Preprocessing of video consists of color filter and ROI define. ROI contains possible 

Traffic Signs and these were compared with database.  

Database contains information about all traffic signs situated on mentioned road. In this paper 

is presented one part of highway. Experiments were done with ten traffic signs. Traffic Signs 

were chosen from database according to GPS coordinates from GPS module. To make system 

more compact we can use video camera with GPS module. 

In tested video were recognized and controlled all tested Traffic Signs. If system marks some 

traffic sign as unrecognized, Traffic Sign is mark as a damaged or missed. These Traffic Signs 

need to be check and replaced or repaired.  

In our case all Traffic Signs was marked as OK and no reparation is needed. 
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TRAFFIC SIGN 
Intensity of 

1. peak 

Intensity of 

2. peak 

Average of 

Intensities 

(255 – 100%) 

Result 

#1 204 202 79% OK 

#2 220 225 87% OK 

#3 184 182 71% OK 

#4 243 242 95% OK 

#5 222 220 86% OK 

#6 194 191 75% OK 

#7 231 230 90% OK 

#8 202 199 78% OK 

#9 205 200 79% OK 

#10 199 195 77% OK 
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Abstrakt — Jednou z hlavných častí v systémoch rozpoznávania spojitej reči je 

parametrizácia reči, ktorej hlavným cieľom je extrakcia príznakov reči z rečového signálu. 

V súčasnosti existuje veľké množstvo metód parametrizácie reči. Väčšina týchto metód 

parametrizácie reči má rovnaký počiatočný postup výpočtu, a to preemfázu, segmentáciu a 

váhovanie oknovou funkciou. Navzájom sa od seba odlišujú až spracovaním v spektrálnej oblasti. 

Úspešnosť potlačenia nežiaducich vplyvov, ktoré sa vyskytujú v nahrávkach je daná práve týmto 

spracovaním v spektrálnej oblasti. Na základe úspešnosti potlačenia týchto nežiaducich vplyvov sa 

parametrizácie delia na tie, ktoré sú vhodné pre tiché a ktoré sú vhodné aj pre zašumené prostredie – 

sú robustnejšie. V tomto článku sú analyzované niektoré druhy metód parametrizácie reči, ktoré boli 

následne aj implementované v programovom prostredí Matlab s možnosťou porovnania výsledkov 

na rôznych typoch zašumených nahrávok.

Kľúčové slová — parametrizácia reči, Matlab, spektrálna analýza, robustné spracovanie signálov 

I. PREDSPRACOVANIE REČOVÉHO SIGNÁLU 

 V tomto článku sú rozoberané rôzne druhy metód parametrizácie reči, ktorá sa využívajú v 

systémoch rozpoznávania spojitej reči (CSR - Continuous Speech Recognition) v tichom a 

zašumenom prostredí. Hlavným cieľom parametrizácie reči je extrakcia príznakov reči zo 

vstupného rečového signálu, kde tieto príznaky reči sú najčastejšie výsledné kepstrálne 

koeficienty, ktoré by mali čo najlepšie charakterizovať vstupný rečový signál. 

 Vstupný rečový signál je v analógovom tvare a pred ďalším spracovaním sa najprv musí 

analógovo predspracovať a to zosilnením pred mikrofónom a zosilnením pre 

analógovo/digitálnym prevodníkom (A/D prevodník). Následne je tento zosilnený analógový 

rečový signál prevedený z analógového do digitálneho tvaru pomocou A/D prevodníka. 

 Následne sa na tomto digitálnom rečovom signáli vykonáva číslicové predspracovanie, ktoré 

sa skladá z troch krokoch a to preemfázy, segmentácie a váhovania oknovou funkciou. 

A. Preemfáza 

 Pri preemfáze dochádza k filtrovaniu digitálneho rečového signálu pomocou filtra s konečnou 

impulzovou odpoveďou (FIR filter), kde pri preemfáze dochádza k zvýrazneniu vyšších 

frekvencii, pretože veľká časť celkovej energie rečového signálu je vo frekvenčnej oblasti pod 

hodnotou 300Hz, avšak dôležité informácie pre spracovávanie reči sa nachádzajú nad touto 

hodnotou [1]. 

B. Segmentácia 

 Pri segmentácii dochádza k rozdeleniu tohto digitálneho rečového signálu na rámce, ktorých 

dĺžka sa zvyčajne volí medzi 20-30ms. Na tomto krátkom úseku reči je možné predpokladať, že 

parametre rečového signálu sú v jednom rámci nemenné, a to vďaka tomu, že rýchlosť zmeny 

vokálneho traktu človeka je obyčajne dlhšia ako dĺžka rámca reči. Pri segmentácii sa taktiež volí 

hodnota prekrývania, ktorá sa obyčajne volí na hodnotu 10ms. 
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C. Váhovanie oknovou funkciou 

 Pri váhovaní oknovou funkciou je každý rámec reči vynásobený vybranou oknovou funkciou, 

kde najčastejšie používanou oknovou funkciou je Hammingová oknová funkcia, ktorá potláča 

váhu vzoriek na okraji rámcov a najväčšiu váhu dáva vzorkám v strede rámca. 

 Po číslicovom predspracovaní rečového signálu je následne tento signál transformovaný do 

spektrálnej oblasti pomocou Diskrétnej Fourierovej Transformácie (DFT).  

 Predchádzajúci postup výpočtu až do DFT majú všetky parametrizácie zhodný. Navzájom sa 

od seba líšia až spracovaním v spektrálnej oblasti. Z toho vyplýva, že úspešnosť potlačenia 

nežiaducich vplyvom, ktoré sa v nahrávkach reči nachádzajú je daná práve spracovaním 

rečového signálu v spektrálnej oblasti.  

II. SPRACOVANIE REČOVÉHO SIGNÁLU V SPEKTRÁLNEJ OBLASTI

 V parametrizáciach reči dochádza v spektrálnej oblasti najprv k filtrovaniu rečového signálu 

pomocou banky filtrov. Pri filtrácii pomocou banky filtrov je širokopásmový rečový signál 

rozdelený do frekvenčných subpásiem a pri ďalšom spracovaní sa odhaduje výkon rečového 

signálu v každom subpásme. Filtre v banke filtrov majú rovnakú šírku pásma a sú lineárne 

rozložené v stredných frekvenciách na zvolenej frekvenčnej stupnici (Melová, Barková, ERB - 

equivalent rectangular bandwidth a Greenwood) a zároveň nelineárne rozmiestené na Hertzovej 

stupnici. Na Obr. 1 je znázornená závislosť rozloženia frekvencií Melovej, Barkovej, ERB a 

Greenwood stupnici na Hertzovej stupnici. Ako vidieť tak všetko sú to logaritmické závislosti, 

čo je dané tým, že ľudské ucho počuje rozloženie frekvencii skôr logaritmicky ako lineárne. 

Zvyčajne sa volí 24 filtrov v banke filtrov, ale v prípade Gammatone banky filtrov je použitých 

40 filtrov [2][3][4][5]. 
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Obr. 1 Závislosť Melovej, Barkovej, ERB a Greenwood stupnice na Hertzovej stupnici 

 Po filtrovaní pomocou banky filtrov sa používa v parametrizácia reči buď jedna alebo 

kombinácia viacerých analýz. Týmito analýzami sú: 

 Lineárna Predikčná analýza

 Percepčná Lineárna Predikčná analýza

 Metóda RASTA

 MVDR analýza

 Analýza s odčítaním výkonu šumu

 TRAP analýza

 Fepstrálna analýza

A. Lineárna predikčná analýza 

 V Lineárnej Predikčnej analýze dochádza k odhadu n-tej vzorky rečového signálu na základe 

predikcie predchádzajúcich P vzoriek a budiacej postupnosti. Jej výsledkom sú LP koeficienty a 

predikčná chyba [1][3]. 

B. Percepčná Lineárna Predikčná analýza 

 Percepčná Lineárna Predikčná analýza využíva prispôsobenie magnitúdy spektra pomocou 

kriviek rovnakej hlasitosti (equal loudness curves) a následne dochádza ku kompresii amplitúdy 

spektra pomocou umocnenia na 1/3 [3][6]. 
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C. RASTA metóda 

 Metóda RASTA využíva lineárnu pásmovú filtráciu pomocou filtra s nekonečnou impulzovou 

odpoveďou (IIR filtra), ktorý potláča konvolučný šum a rýchle spektrálne zmeny rečového 

signálu [3][7]. 

D. MVDR analýza 

 MVDR analýza využíva MVDR spektrum, ktoré predstavuje vyššiu spektrálnu obálku 

rečového signálu, ktorá je menej citlivá na rýchle zmeny rečového signálu a vypočíta sa 

z MVDR koeficientov pomocou LP koeficientov a predikčnej chyby, ktoré sa získajú 

z Lineárnej Predikčnej analýzy v časovej oblasti [8]. 

E. Analýza s odčítaním výkonu šumu 

 Analýza s odčítaním výkonu sumu je založená na skutočnosti, že výkon reči v každom kanáli 

sa mení oveľa rýchlejšie ako výkon šumu na pozadí v rovnakom kanáli. Preto sa pri výpočte 

výkonu šumu používa dlhší časový rámec ako pri analýze rečového signálu a jeho dĺžka je 50-

120ms. Výkon v tomto dlhšom rámci sa nazýva strednodobý výkon a vypočíta sa 

z krátkodobého výkonu, ktorý je získaný z každého pôvodného rámca. Po vypočítaní 

strednodobého výkonu sa vykonáva asymetrické potlačenie šumu (ANS) s časovým 

maskovaním. Po ANS s časovým maskovaním ešte dochádza k vyhladenie spektra, výkonovej 

normalizácii a kompresii amplitúdy spektra umocnením na 1/15 [9]. 

F. TRAP analýza 

 V TRAP analýze sa využívajú časové intervaly s dĺžkou 1s, čo predstavuje 101 rámcov, kde 

prostredný rámec reprezentuje krátkodobé príznaky aktuálneho fonému a ostatných 50 rámcov z 

každej strany reprezentuje jeho kontextovú závislosť. Základnou vlastnosťou TRAP analýzy je, 

že využíva mapovanie do tried pomocou viacvrstvovej umelej neurónovej siete (MLP) , ktorej 

výsledkom sú TRAP príznaky reči [10][11][12][13]. 

G. Fepstrálna analýza  

 Základnou vlastnosťou Fepstrálnej analýzy je, že v jadre výpočtu využíva obálku AM 

(amplitúdovo modulovaného) rečového signálu v časovej oblasti. Fepstrálna analýza je odlišná 

oproti ostaným analýzam v tom, že používa 100ms rámce oproti 25,6ms rámcom, ktoré sú bežne 

používane v metódach parametrizácie reči. Ďalšou odlišnosťou je, že využíva pravouhlú oknovú 

funkciu namiesto Hammingovej oknovej funkcie. Obálka AM rečového signálu v časovej 

oblasti sa získa logaritmovaním absolútnych hodnôt filtrovaného rečového signálu po IDFT. 

Následne je tento AM rečový signál filtrovaný filtrom s pohyblivým priemerom a ešte 

podvzorkovaný s faktorom 40. Ďalej dochádza k transformácii pomocou DCT, kde sa necháva 

iba prvých 5 koeficientov s nižším rádom. Následne dochádza k zreťazeniu týchto 5 

koeficientov z každého pásma čím vznikne 120 rozmerný sektor. Tento 120 rozmerný vektor 

ďalej vstupuje do PCA transformácie, ktorej  výsledkom sú už výsledne FEPstrálne príznaky 

reči [14][15]. 

 Po jednej alebo kombinácii viacerých analýz dochádza k poslednému kroku výpočtu 

výsledných krátkodobých príznakov reči a to buď  IDFT, Levinsonov-Durbinov iteračný 

algoritmus a kepstrálny rekurzívny vzťah alebo sa použije iba DCT. Pred vykonaním 

transformácie sa v parametrizáciách, ktoré vo svojom poslednom kroku nevyužívajú kompresiu 

amplitúdy spektra, najprv používa logaritmovanie pre obmedzenie dynamiky signálu pomocou 

zmeny amplitúdy spektra. Výsledkom je už 13 základných výsledných koeficientov, z ktorých sa 

následne vypočítavajú diferenčné a akceleračné koeficienty. Zreťazením základných, 

diferenčných a akceleračných koeficientov sa získa všetkých 39 výsledných koeficientov. 

 Na Obr. 2 Postup výpočtu jednotlivých parametrizácii Obr. 2 je znázornená polovica 

vývojových diagramov parametrizácií reči, ktoré sú podrobnejšie rozoberané v bakalárskej práci 

[16] a zvyšná polovica vývojových diagramov sa taktiež nachádza v tejto práci. Na týchto 

vývojových diagramoch vidieť, ktoré bloky výpočtu majú jednotlivé parametrizácie spoločné a 

v ktorých sa naopak líšia. Názvy jednotlivých blokov sú uvádzané v anglickom jazyku kvôli 

kompatibilite s anglickou literatúrou, a popisujú čo sa v konkrétnom bloku presne vykonáva. 

Taktiež je ešte dôležité povedať, ktoré parametrizácie využívajú ktorú z hore uvedených analýz:  

 Lineárna Predikčná analýza: LPCC, MVDR-MFCC, PMCC, PMVDR

 Percepčná Lineárna Predikčná analýza: PLP, RASTA-PLP, BFCC, GPLP

 Metóda RASTA: RASTA-PLP

 MVDR analýza: MVDR-MFCC, PMCC, PMVDR
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 Analýza s odčítaním výkonu šumu: PNCC

 TRAP analýza: TRAP, TRAP-DCT, TRAP-EXTEN

 Fepstrálna analýza: FEPSTRUM

Parametrizácie RPLP, GFCC sú založené na MFCC parametrizácii, ktorá nevyužíva žiadnu z 

opísaných analýz ale po filtrovaní pomocou Melovej banky filtrov dochádza už iba k 

logaritmovaniu a samotnému výpočtu výsledných koeficientov pomocou DCT. 

Obr. 2 Postup výpočtu jednotlivých parametrizácii [16] 
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III. POROVNANIE VÝSLEDKOV PARAMETRIZÁCIÍ POMOCOU GRAFICKÉHO UŽÍVATEĽSKÉHO 

ROZHRANIA (GUI) 

Pre lepšie grafické porovnanie vplyvu vstupného šumu na výsledné koeficienty pri využití 

rôznych parametrizácii reči boli v programovom prostredí Matlab realizované hore spomenuté 

parametrizácie a ku nim bolo vytvorené prehľadné užívateľské rozhranie - GUI, ktoré je 

zobrazené na Obr. 3. 

Obr. 3 Grafické užívateľské rozhranie 

 V tomto GUI je potrebné najprv vybrať jednu zo štyroch predefinovaných nahrávok reči. Ide 

stále o tú istú nahrávku reči, ale každá je inak zašumená. Prvá nahrávka je nahraná v tichom 

prostredí, druhá obsahuje biely šum na pozadí, tretia hrajúcu hudbu na pozadí a štvrtá zvuky z 

ulice na pozadí. 

Ďalej je potrebné vybrať jednu z dvanástich implementovaných parametrizácii reči: 

 LPCC (Linear Prediction Cepstral Coefficients)

 PLP (Perceptual Linear Prediction)

 RASTA - PLP

 MFCC (Mel-frequency Cepstral Coefficients)

 RPLP (Revised Perceptual Linear Prediction)

 BFCC (Bark Frequency Cepstral Coefficients)

 MVDR-MFCC (MVDR-based MFCC)

 GTCC (Gammatone Cepstral Coefficients)

 GFCC (Greenwood Function Cepstral Coefficients)

 GPLP (Generalized Perceptual Linear Prediction)

 PNCC (Power-Normalized Cepstral Coefficients)

 FEPSTRUM

 Následne sa vyberie, ktoré výsledné koeficienty budú vypočítané a zobrazené. Či to bude 13 

základných, 13 diferenčných, 13 akceleračných alebo všetkých 39 výsledných koeficientov. 

 Nakoniec je ešte potrebné vybrať, čo bude zobrazené. Či to budú samotné výsledné 

koeficienty, alebo spektrum z výsledných koeficientov, alebo waveform zvolenej nahrávky reči. 

Je tu aj možnosť načítania ľubovoľnej inej .wav nahrávky pomocou tlačidla (Načítať .wav) 

avšak musí to byť iba .wav nahrávka so vzorkovacou frekvenciou 16kHz. 

 Na Obr. 3 je vykreslený aj príklad použitia, kde na hornej ploche je zobrazených 13 

základných kepstrálnych koeficientov nahrávky reči s tichom na pozadí, ktorá bola 

sparametrizovaná pomocou PNCC parametrizácie a na spodnej ploche je zobrazené zasa 

spektrum z týchto koeficientov. 
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IV. ZÁVER

 Tento článok sa venuje opisu postupu predspracovania rečového signálu a následne sú 

opísané rôzne analýzy, ktoré sa využívajú v rôznych metódach parametrizácie reči. V druhej 

časti článku je opísané grafické rozhranie v prostredí MATLAB, ktoré bolo vytvorené za 

účelom lepšieho grafického porovnania úspešnosti potlačenia rôznych šumov, ktoré sa v 

nahrávkach reči nachádzajú, pomocou rôznych implementovaných parametrizácií reči. 
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Abstrakt — Cieľom tejto práce je analýza systému BOINC za účelom využitia výpočtového výkonu 

univerzitných počítačov. Práca obsahuje predstavenie samotného systému BOINC, implementáciu 

BOINC projektu s jednoduchou aplikáciou pre potreby merania využiteľných výkonov v rámci 

zvolenej infraštruktúry a analýzu ich využitia ako virtuálneho výpočtového prostriedku. Výsledkom 

tejto práce je presný odhad využiteľnosti tohto systému v praxi a odhad výpočtového výkonu v rámci 

danej infraštruktúry.  

Kľúčové slová — BOINC, distribuované výpočty, výpočtový výkon, FLOPS, dobrovoľnícke 

počítanie 

I. ÚVOD 

V dnešnej dobe výpočtový výkon a priestor na disku už nie je primárne sústredený v 

superpočítačových centrách a počítačových miestnostiach. Namiesto toho je distribuovaný v 

stovkách miliónov osobných počítačov a herných konzol, ktoré patria širokej verejnosti. Public-

resource computing (tiež známy ako "Global Computing" alebo "Peer-to-peer computing") 

používa tieto zdroje na vykonávanie vedeckých výpočtov. Táto paradigma umožňuje predtým 

neuskutočniteľný výskum a  podporuje informovanosť verejnosti o súčasných vedeckých 

výskumoch tým, že katalyzuje globálne komunity sústredené okolo vedeckých záujmov a to 

dáva verejnosti istú mieru kontroly nad smermi vedeckého pokroku [1]. 

Public-resource computing sa objavil v polovici 1990 s dvoma projektmi, GIMPS a 

Distributed.net. V roku 1999 Space Sciences Laboratory na Berkeley zahájilo projekt s názvom 

SETI@home, ktorý dodnes priťahuje pozornosť miliónov účastníkov po celom svete. 

SETI@home teraz beží na viac ako 1 mil. počítačoch, ktoré poskytujú výpočtový výkon vyšší 

ako je 500 Teraflopov (výkonný, ale zanedbateľný oproti najväčšiemu konvenčnému 

japonskému superpočítaču K Computer, ktorý poskytuje až 10.5 Petaflopov) [1][6][7].  

Potenciál zdrojov je dnes oveľa väčší. Počet pripojených počítačov k internetu rýchlo rastie, 

odhaduje sa až na 1 bilión do roku 2015. Spoločne by tieto počítače poskytli mnoho Petaflopov 

výpočtového výkonu. Okrem výpočtového výkonu sa využíva aj ich ukladací priestor na 

uloženie výpočtov. Ak by 100 miliónov používateľov počítačov poskytlo 10 Gigabajtov 

úložného priestoru, tak by  kapacita bola celkovo vyššia ako kapacita akéhokoľvek 

centralizovaného úložného systému. 

Public-resource computing a Grid computing majú spoločný cieľ, a to lepšie využitie 

existujúcich výpočtových zdrojov. Avšak existujú medzi nimi zásadné rozdiely a je 

nepravdepodobné, že by súčasne Grid middleware  bolo vhodné aj pre Public-resource 

computing. Grid computing obsahuje zdroje vo vlastníctve organizácie a spoločností ako sú 

superpočítače, klastre, PC vo vlastníctve univerzity, výskumné laboratóriá. Tieto zdroje sú 

centrálne riadené profesionálmi v IT, bežia ustavične a využívajú širokopásmové sieťové 

spojenie. Existuje symetrický vzťah medzi organizáciami: každý z nich môže poskytnúť alebo 

použiť tieto zdroje. Nevhodné správanie ako je zámerné falšovanie výsledkov má za následok 

vylúčenie zo systému, poprípade účastník dostane výpoveď [1][2].   

Na rozdiel Public-resource computing zahŕňa asymetrický vzťah medzi projektmi a 

účastníkmi. Projekty vytvárajú zvyčajne malé akademické výskumné skupiny s obmedzenou 
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počítačovou odbornosťou a pracovnou silou. Väčšina účastníkov sú jedinci, ktorí vlastnia 

Windows, Macintosh a Linux PC a sú pripojení na Internet pomocou telefónnej linky, modemu 

alebo DSL s nastavenou NAT alebo bránou firewall. Tieto počítače sú často vypnuté  alebo 

odpojené od internetu. Účastníci nie sú počítačoví experti a podieľajú sa na projekte iba vtedy, 

ak majú záujem prijímať "stimuly" ako sú kreditové hodnotenia alebo grafiky šetriča obrazovky. 

Projekty nemajú žiadnu kontrolu nad účastníkmi a zabrániť ich škodlivému správaniu je veľmi 

ťažké. Preto existujú rôzne požiadavky na middleware pre Public-resource computing ako pre 

Grid computing. Napríklad charakteristiky BOINC-u ako je redundantnosť výpočtov, 

bezpečnosť používateľského konta a podpora pre používateľmi konfigurované grafiky aplikácií 

nie je nutná v systéme Grid [2][3]. 

Ako každá iná vysoká škola na Slovensku s technickým zameraním aj Technická univerzita v 

Košiciach disponuje stovkami počítačov umiestnených v učebniach s obrovským potenciálom 

nevyužitého výpočtového výkonu, ktoré by mohli byť využité napr. pri vlastnom vedeckom 

výskume. 

V ďalšom je táto práca rozdelená nasledovne: v kapitole 2 si predstavíme softvér BOINC, v 

kapitole 3 stručne popíšeme implementáciu na zvolenej infraštruktúre a v kapitole 4 popíšeme 

experimentálne výsledky a odhad dosiahnuteľného výkonu. 

II. SOFTVÉR BOINC PRE DOBROVOĽNÍCKE POČÍTANIE

BOINC je skratkou z anglického "Berkeley Open Infrastructure for Network Computing", čo 

sa dá preložiť ako "Otvorená infraštruktúra pre sieťové výpočty z Berkeley". Systém BOINC je 

softvérová platforma špeciálne vyvinutá pre distribuované výpočty, využívajúca dobrovoľne 

poskytnuté zdroje počítačov pripojených na internet. Táto infraštruktúra je vhodná na použitie v 

rôznych projektoch a jedným z nich je práve projekt SETI@home, pre ktorú bola táto platforma 

vyvinutá [4]. Všeobecným cieľom BOINC-u je presadzovať public-resource computing 

paradigmu: podporiť vytváranie mnoho projektov a vyzývať veľkú časť majiteľov PC vo svete 

zúčastniť sa jedného alebo viacerých projektov. Špecifické ciele sú [1]: 

 Zníženie prekážok pre vstup na public-resource computing - BOINC umožňuje

výskumným vedcom s priemernou počítačovou zručnosťou vytvoriť a prevádzkovať 

veľké public-resource computing projekty asi týždňovou  počiatočnou prácou a 

hodinou týždenne na údržbu. Server pre BOINC projekt sa môže skladať z jedného 

konfigurovaného zariadenia so spoločným open-source softvérom (Linux, Apache, 

PHP, MySQL, Python). 

 Zdieľanie zdrojov medzi autonómnymi projektmi -  BOINC projekty sú autonómne.

Projekty nie sú centrálne autorizované alebo registrované. Každý projekt 

prevádzkuje svoje vlastné servery. Napriek tomu sa majiteľ PC môže bez problémov 

zúčastniť na viacerých projektoch a môže priradiť ku každému projektu "podiel 

zdrojov", určujúce ako sú zdroje (napr. CPU a miesto na disku) rozdelené medzi 

projekty. Ak väčšina účastníkov sa zaregistruje na viacerých projektoch, potom 

celkové využitie zdrojov je lepšie zatiaľ čo, jeden projekt je uzavretý pre opravy, 

ďalšie projekty dočasne prevezmú jeho výpočtový výkon. Na konkrétnom počítači 

môže CPU pracovať pre jeden projekt zatiaľ, čo sieť zabezpečuje prenos súborov 

pre ďalšie. 

 Podpora rôznych aplikácií - BOINC podporuje širokú škálu aplikácií, poskytuje

flexibilný a škálovateľný mechanizmus pre distribúciu dát  a jeho algoritmy 

plánovania inteligentne porovnávajú požiadavky a zdroje. Existujúce aplikácie v 

bežných jazykoch (C, C + +, FORTRAN) môžu bežať ako BOINC aplikácie s malou 

alebo žiadnou zmenou. Aplikácia sa môže skladať z niekoľkých súborov (napr. viac 

programov a koordinácia skriptov). Nové verzie aplikácií je možné nasadiť bez 

zapojenia účastníka. 

 Odmena účastníkov - Public-resource computing projekty musia poskytnúť "stimuly"

za účelom prilákania a udržania účastníkov. Primárna motivácia pre mnoho 

účastníkov je získanie kreditu: číselné vyjadrenie toho, koľkými výpočtami prispeli. 

BOINC poskytuje tzv. “credit accounting“ systém, ktorý odráža využitie rôznych 

typov zdrojov (CPU, sieť, disk), je spoločný pre viac projektov a je vysoko odolný 

voči "podvádzaniu" (pokusy, ako získať nezaslúžený kredit). BOINC tiež umožňuje 

pridať v projekte grafickú vizualizáciu do svojich aplikácií, ktoré môžu poskytnúť 

grafiku šetriča obrazovky. 

Mnoho public-resource computing projektov využíva BOINC. Požiadavkou je, aby tieto 
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projekty mali formu BOINC projektu alebo boli vytvorené za pomoci tzv. wrappera. Dve 

najznámejšie BOINC projekty sveta sú SETI@Home (hľadanie inteligentného života) a 

EINSTEIN@Home (analýza údajov z interferometrov pre skúmanie gravitačných vĺn). 

Pozoruhodným projektom je aj maďarský projekt SZTAKI Desktop Grid, ktorí sa podieľajú aj 

na zdokonaľovaní tohto systému [5]. Tento projekt bol založený v roku 2005 na pôde 

Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Jednou z jeho podporovaných aplikácií je tzv. BinSys 

(matematika). Cieľom aplikácie je nájsť všetky zovšeobecnené dvojkové číselné sústavy do 11 

rozmerov (dimenzie). Výsledkom výpočtu je dimenzia zaznamenaná v binárnom číselnom 

systéme. Tieto výsledky by mali byť použité pre lepšiu kompresiu dát, kódovania alebo 

šifrovania. Sú taktiež zaujímavé pre geometriu, topológiu (počítania dimenzií) a porozumenia 

matematicky zovšeobecnených numerických systémov. 

Z implementačného hľadiska BOINC projekt zodpovedá organizácii alebo výskumnej 

skupine, ktorá robí public-resource computing. Je identifikovaná tzv. „single master URL“, 

ktorá je jeho domovskou web stránkou a tiež slúži ako adresár pre sheduling serverov. Účastníci 

sa tu registrujú k projektu. Projekt môže zahŕňať jednu alebo viac aplikácií, ktorých počet sa 

môže v priebehu času meniť. 

Server BOINC projektu je sústredený okolo relačnej databázy, ktorá ukladá popisy aplikácií, 

platforiem, verzií, workunit-ov, výsledkov, účtov, tímov a tak ďalej. Funkcie servera sú 

vykonávané sadou webových služieb a procesov: sheduling server spracováva RPC od klientov, 

poskytuje prácu a spracováva správy o dokončených výsledkoch. Dátové servery zabezpečujú 

odosielanie súborov na základe mechanizmu, aby iba legitímne súbory a súbory s predpísanými 

obmedzeniami ohľadom veľkosti bolo možné nahrať. 

BOINC poskytuje nástroje (Python skripty a C++ rozhranie) pre vytváranie, spúšťanie, 

zastavovanie a dopytovanie projektov, pridávanie nových aplikácií, platforiem a verzií 

aplikácie, vytváranie workunit-ov a monitorovanie výkonu servera. BOINC je určený pre 

vedcov, nie pre systémových programátorov alebo IT odborníkov. Nástroje sú jednoduché a 

dobre zdokumentované  a full-featured projekt môže byť vytvorený v priebehu niekoľkých 

hodín. Účastníci, ktorí sa chcú pripojiť k zvolenému BOINC projektu musia najprv vyplniť 

registračný formulár na stránke projektu a stiahnuť BOINC klienta. Klient môže pracovať v 

niekoľkých režimoch:  

• ako šetrič obrazovky, ktorý ukazuje grafiku spustených aplikácií,

• ako služba Windows, ktorá beží aj keď žiadni používatelia nie sú prihlásení a protokoluje

chyby do databázy, 

• ako aplikácia, ktorá poskytuje tabuľkové zobrazenie projektov - úlohy, prenosy súborov a

využitie disku, 

• ako UNIX program v príkazovom riadku, ktorý komunikuje prostredníctvom stdin, stdout

a stderr a môže byť spustený z cronu alebo cez spúšťací súbor . 

BOINC poskytuje nástroje, ktoré umožňujú účastníkom vzdialene inštalovať klientsky softvér 

na veľké množstvo počítačov a pripojenie klienta na účty vo viacerých projektoch. 

III. IMPLEMENTÁCIA BOINC SERVERU PRE ZVOLENÚ INFRAŠTRUKTÚRU

V tejto kapitole sa budeme zaoberať implementáciou samotného systému BOINC, inštaláciou 

servera, vytvorením projektu s jednoduchou aplikáciou. Vytvorenie BOINC servera vyžaduje 

nízke požiadavky na hardvér aj softvér. Pre server bol k dispozícii osobný počítač s 

nasledovnou architektúrou a operačným systémom - Procesor: Intel Core 2 CPU 6600 @ 

2.40GHz 2.39GHz, Pamäť: 4GB, Pevný disk: 300GB, Internet: 1.0 Gb/s, Operačný systém: 

Windows 7 Enterprise SP1 (32-bit). Pri inštalácii BOINC servera sme sa rozhodli pri výbere 

operačného systému najnovšej verzie Debian-u (i386) na báze Linuxu. Ide o bezplatný operačný 

systém, ktorý sme si nainštalovali ako virtuálny systém. Pre vytvorenie virtuálneho systému sme 

použili najnovšiu verziu VMware Player. Nainštalovaná verzia BOINC-u bola postevná na 

SZTAKI Dekstop Grid-e s databázou MySQL [10]. 

Pre potreby merania a analýzy výkonov v rámci učební sme si zvolili jednoduchú aplikáciu 

nazývanú „Uppercase“, ktorá je jedna z priložených aplikácií pre odskúšanie jednotlivých 

funkcií systému BOINC.  Aplikácia Uppercase je veľmi jednoduchá. Ide o zmenu malých 

písmen na veľké písmená z načítaného vstupného súboru. Je taktiež vhodná pre potreby merania 

a analýzy z dôvodu jednoduchého naplňovania vstupného súboru pri vytváraní pracovných 

jednotiek. Zvyšovaním počtu písmen a jeho zložitosti vo vstupnom súbore sa zvýši počet 

vytvorených pracovných jednotiek systémom BOINC a taktiež sa predlžuje ich životnosť v 

BOINC kliente, kde sa tieto úlohy spracovávajú. 
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Po spustení BOINC servera a vytvorení pracovných jednotiek vytvorenej aplikácie bolo 

možné pripojiť sa k vytvorenému serveru pomocou BOINC klienta nazývaného BOINC 

Manager. Bolo potrebné sa najprv zaregistrovať na stránke nášho projektu pre každý jeden 

počítač. Testovacia prevádzka prebehla v dvoch učebniach - 12 počítačov z učebne V101A a 20 

počítačov učebne B11. Presný postup inštalácie servera, BOINC Managera a pripojenia sa k 

projektu je možné nájsť v [11]. 

IV. TESTOVANIE VÝKONNOSTI A ANALÝZA VYUŽITEĽNOSTI VÝKONU NA VÝPOČTY 

V tejto kapitole sa zaoberáme hlavne testovaním, meraním a analyzovaním možností využitia 

systému BOINC, pričom sledovanými veličinami sú hlavne výpočtový výkon a doba trvania 

výpočtov pomocou zmeny vstupnej veličiny, počtu pripojených počítačov, zaťaženia zdrojov a 

doby testovania. Pre meranie výkonnosti sa tradične používa jednotka FLOPS, čo je skratka pre 

počet operácií v plávajúcej radovej čiarke za sekundu (FLoating-point OPerations per Second). 

Výkon dnešných superpočítačov sa pohybuje rádovo v stovkách miliárd FLOPS, preto sa táto 

veličina používa v spojení s predponami sústavy SI [8].  

Jedným z riešení merania výpočtového výkonu je možnosť jeho odmerania priamo v BOINC 

Manageri, ako sme to aj v našom prípade merali alebo za pomoci programov vyvinutých práve 

pre potreby merania výpočtového výkonu, akým je aj program s názvom SiSoftvare. Kvôli 

zložitosti počítania výpočtového výkonu za pomoci vzorcov sa táto metóda používa iba 

málokedy. Výpočet výpočtového výkonu učební je určený ako vynásobenie odmeraného výkonu 

pre úlohu na jednom jadre násobený počtom jadier v učebni. Na záver tejto kapitoly zhrnieme 

súbor prevedených meraní a ich závery, ktorých súčasťou sú aj odporúčania pre využitie danej 

infraštruktúry. 

A. 1 počítač vs. 12 počítačov 

Vstupný súbor aplikácie Uppercase sme naplnili dostatočným množstvom malých písmen, z 

ktorých sa vytvorilo 2160 pracovných jednotiek. Pripojili sme na projekt najprv 1 počítač 

a nechali BOINC Manager vykonávať svoju prácu. Po ukončení výpočtov na jednom počítači 

sme s takými istými nastaveniami pripojili všetky dostupné počítače, t.j. všetkých 12 počítačov 

s rovnakou infraštruktúrou. Grafické porovnanie zobrazené vľavo na Obr.1 ukazuje jednoduchú 

priamu úmeru zvyšovania výkonu so zvyšujúcim sa počtom zapojených počítačov, ako aj 

zákonitý pokles doby výpočtu. 
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Obr. 1  Vľavo – Porovnanie výkonu a doby výpočtu pre 1 vs. 12 počítačov; Vpravo – Porovnanie doby výpočtu pre 

maximálne a polovičné zaťaženie CPU. 

B. Polovičné zaťaženie CPU 

Pre rovnaký vstupný súbor aplikácie a pracovné jednotky sa merali časy trvania výpočtu pri 

maximálnom zaťažení CPU, t.j. ak jeho maximálna hodnota využitia bola nastavená na 100%. 

Neskôr sme zaťaženie CPU znížili na 50% a meranie zopakovali. Je možné si jednoducho 

všimnúť nepriamu úmernosť medzi dobou trvania výpočtu a zaťažením CPU (viď. Obr. 1, časť 

vpravo). Pri maximálnom zaťažení CPU počítanie trvalo 33 minút,  pričom pri polovičnom 

zaťažení pri rovnakých podmienkach trvalo niečo cez 1 hodinu. Znížením zaťaženia CPU sa 

nám znížil aj celkový výpočtový výkon, ktorý nám oddialil dobu trvania výpočtu. Ale na druhej 

strane, znížením zaťaženia CPU sme predĺžili jeho životnosť tým, že sa nemusíme báť, že sa 

nám CPU prehreje, či sa náhodou pokazí. Navrhujeme znížiť zaťaženie CPU na 80% pre 
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dosiahnutie ideálneho pomeru medzi výpočtovým výkonom a časom trvania výpočtov. 

C.  S GPU vs. bez GPU 

Do porovnania sme dávali čas trvania výpočtu vzhľadom na preferenciu zapnutia alebo 

vypnutia GPU (procesora grafickej karty). Najprv sa testovanie vykonávalo na 

preddefinovaných nastaveniach, čiže za účasti GPU na výpočte. Následne sa vypla možnosť 

využívania GPU na výpočte. Zníženie výpočtového výkonu bez účasti GPU nám znížilo náš 

výpočtový výkon približne o 30% (viď. Obr. 2, časť vľavo). Bez účasti GPU na výpočtoch sa v 

porovnaní za účasti GPU zvýšil čas trvania výpočtu. Jeho dôvodom je zníženie celkového 

výpočtového výkonu počítačov tým, že sa GPU nepodieľa na výpočte.  Niektoré aplikácie 

využívajú viac výpočtového výkonu GPU ako CPU. V našom prípade ide o opačný jav,  keď sa 

viacej využíva CPU ako GPU. Pri graficky viac náročnejších aplikáciách môže dôjsť k 

prehriatiu až k pokazeniu grafickej karty počítača, preto túto možnosť navrhujem radšej vypnúť. 

D. Počas bežného školského týždňa vs. počas skúškového obdobia 

Vstupný súbor sme naplnili dostatočným množstvom znakom, z ktorých sa vytvorilo 35106 

pracovných jednotiek, ktorých úlohou bolo čo najviac zvýšiť čas trvania výpočtov. 

Predpokladaný odhad doby trvania výpočtu bol 8-9 hodín, bez zaťažovania systému. Do 

merania bolo zapojených 12 počítačov. Merania boli urobené počas bežného školského týždňa a 

aj počas skúškového obdobia bez zaťažovania systému študentom a tým obmedzovania priebehu 

výpočtov. Merania počas bežného školského týždňa značne prevýšili dobu trvania výpočtov 

počas skúškového obdobia, ide skoro až o 4-násobné zvýšenie doby trvania výpočtov (viď. 

Obr.2, časť vpravo). Bolo zapríčinené z dôvodov ako: zaťažovania systému, či vypínania PC po 

hodinách a na noc. Ďalej sa zistilo, že priemerne bolo zapnutých iba 8 počítačov za deň, čo 

značne znížilo celkový výpočtový výkon a tým pádom predĺžilo dobu trvania výpočtov. 

Obr. 2  Vľavo – Porovnanie doby výpočtu s/bez použitia GPU; Vpravo – Porovnanie doby výpočtu v období počas 

bežného týždňa a počas skúškového obdobia. 

E. Učebňa V101A vs. učebňa B11 

Pri tomto meraní sme sa zamerali hlavne na veľkosť dosiahnutého výpočtového výkonu v 

porovnaní v učebni V101A a učebni B11. Do merania bolo zapojených celkom 32 počítačov, 12 

počítačov z učebne V101A (Intel Xeon CPU W3550 3,07GHz, 4GB RAM, 500GB pevný disk, 

Windows 7 Professional x86 SP1) a 20 počítačov z učebne B11 (Intel core 2 quad CPU 

2,66GHz, 4GB RAM, 500GB pevný disk, Windows 7 Professional x86 SP1). Výpočtové 

výkony v jednotlivých učebniach  sme odmerali pomocou BOINC Managera a následne sme 

porovnávali výsledky. Celkový výpočtový výkon v učebni B11 napriek nižšej frekvencie jadra 

CPU a tým pádom aj nižšej hodnoty výpočtového výkonu na jeden počítač prevyšuje celkový 

výpočtový výkon počítačov učebne V101A (viď. Obr.3). Dôvodom toho je väčší počet 

počítačov v učebni B11 oproti učebni V101A. Po zapojení obidvoch učební do projektu by sa 

dalo získať 386,272 kiloFLOPS-ov. 
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Obr. 3  Porovnanie výpočtového výkonu jednotlivých učební v rámci zvolenej infraštruktúry. 

F. Riziká využitia systému BOINC, odporúčania a náklady na prevádzku 

Keď sú BOINC aplikácie spustené na počítači, jeho CPU produkuje viac tepla, než keď je 

nečinný. Chladiče a ventilátory počítača sú zvyčajne schopné rozptýliť toto teplo dostatočne. 

Avšak v prípade dlhodobej záťaže CPU alebo ak sa ventilátory upchajú prachom, nemusí byť 

procesor schopný ochladiť ho dostatočne a to môže viesť k predčasnému zlyhaniu procesora 

alebo základnej dosky. Pre zníženie rizík sa odporúčajú nasledovné riešenia a opatrenia: 

• pravidelné čistenie chladiča počítača,

• nainštalovanie nástroja na monitorovanie teploty procesora (napr. Motherboard Monitor),

• nastavenie preferencii využitia zdrojov, t.j. zníženie využitia CPU.

Dôležitým faktorom pri zavádzaní tohto systému sú náklady na jeho prevádzku, t.j. dopad na 

spotrebu elektrickej energie. Počítač so systémom BOINC spotrebuje viac energie ako v 

pohotovostnom režime. Množstvo spotrebovanej energie závisí od viacerých faktorov: 

• koľko hodín denne je spustený BOINC na počítači,

• spotreba energie počítača,

• používanie funkcie správy napájania na počítači,

• marginálna cena elektriny.

Pre čiastočné zníženie nákladov sa odporúčajú nasledovné riešenia a opatrenia: 

• nastaviť preferencie tak, aby BOINC počítal len vtedy, keď je počítač v prevádzke, vypnúť

počítač, keď ho nepoužívate, 

• pomocou funkcie správy napájania vášho počítača vypnúť monitor, ak nie je v použití

alebo vstúpiť do režimu nízkej spotreby, 

• ak sa vaše náklady na elektrinu líšia v závislosti na dennej dobe, je nutné nastaviť

preferencie tak, aby BOINC počítal iba v období nízkych nákladov za elektrickú energiu. 
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Abstrakt — Tento článok sa zaoberá problematikou multiagentových simulácií. Úlohou bolo 
vytvorenie multiagentového simulátora ako funkčného prototypu schopného vykonať simulácie na 
rôznych doménach so začlenením človeka do procesu simulácie. Hlavný dôraz sa kladie na 
zadefinovanie cieľov, ktoré má vytvorený multiagentový simulátor spĺňať, a na následné 
vytvorenie návrhu štruktúry. Na základe navrhnutej štruktúry bol vytvorený program v C# s 
príslušným grafickým prostredím.  

Kľúčové slová — klient-server, ľudský agent, multiagentová simulácia, multiagentový systém 

I. ÚVOD 
Problematika simulácií a vytváranie simulátorov je značne aktuálna téma a vstupuje do 

každodenného života, či už sa jedná o predpovedanie počasia pomocou simulačných modelov 
alebo učenie pomocou simulátorov. Na druhej strane multiagentové systémy majú v súčasnosti 
veľké využitie hlavne v procesoch, ktoré nie sú riešiteľné pomocou jedného agenta, ale len 
skupinou agentov, často s rozdielnymi obmedzeniami. Skĺbením týchto dvoch techník je 
možné vykonávať simulácie s viacerými agentmi, čo umožňuje vykonávanie simulácií, ktoré 
môžu odhaliť aj nepredvídateľné vzťahy medzi časťami systému.  

Cieľom tejto práce je návrh a implementácia multiagentového simulátora vo forme 
funkčného prototypu a vykonanie experimentov na rôznych doménach, kde agentov v procese 
simulácie predstavujú ľudia. Ďalšou vlastnosťou simulátora má byť napríklad schopnosť 
komunikácie medzi agentmi, možnosť dynamickej definície stavov agentov, prostredia 
a možných akcií.  Zmysel tohto simulátora spočíva v zaznamenaní ľudského rozhodovania 
počas behu simulácie.  

II. MULTIAGENTOVÉ SIMULÁCIE

A. Počítačové simulácie 
Simulácia je proces navrhovania a modelovania reálneho alebo vymysleného systému a 

následného vykonávania experimentov s daným modelom. Zmysel simulačných experimentov 
spočíva v pochopení správania sa systému alebo vo vyhodnotení stratégií pre prácu so 
simulovaným systémom [1]. Podľa použitia náhodnosti v modeloch sa simulácie delia na:  

 stochastické – používajú náhodné číselné generátory na modelovanie náhodných
udalostí, 

 deterministické – pri rovnakých vstupoch produkujú rovnaké chovanie.
Prvou časťou počítačovej simulácie je vytvorenie modelu, ktorý  je zjednodušenou 

reprezentáciou simulovaného reálneho systému. Keďže väčšinou zmyslom simulácie je 
pochopenie správania sa systému, samotný model často nepoznáme [1], [2].  

Druhou časťou simulácie je vykonanie samotných experimentov. Návrh experimentov závisí 
od toho, čo chceme z danej simulácie získať. Po vytvorení ideálne viacerých alternatív 
experimentov sa môže spustiť samotný vytvorený simulátor s danými experimentmi, 
s následnou analýzou získaných výsledkov.   
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B. Multiagentové systémy 
Multiagentový systém je systém pozostávajúci z množstva vzájomne pôsobiacich 

inteligentných agentov. Multiagentové systémy môžu byť použité na riešenie problémov, ktoré 
sú zložité alebo ich nemožno vyriešiť pomocou jednotlivých agentov alebo jednoliatych 
systémov [3]. Vlastnosti multiagentových systémov [4]:  

 Riešenie problémov, ktoré sú príliš veľké pre centralizovaného agenta v dôsledku
limitácie zdrojov. 

 Umožnenie prepojenia a súčinnosti viacerých existujúcich činností.
 Poskytovanie riešení problémov, ktoré môžu byť prirodzene považované za

spoločnosť autonómne vzájomne pôsobiacich čiastkových agentov. 
 Poskytovanie riešení, ktoré efektívne využívajú informačné zdroje, ktoré sú

priestorovo distribuované. 
 Poskytovanie riešení v situáciách, kde odbornosť je distribuovaná.

Vďaka týmto vlastnostiam sa záujem o výskum multiagentových systémov zvyšuje. 
Charakteristickým znakom takýchto systémov je, že žiadny agent nemá úplnú informáciu 
alebo možnosti na vyriešenie problému, a teda má limitovaný lokálny pohľad. Nenachádza sa 
v ňom systém globálnej kontroly, dáta sú decentralizované a výpočty sú asynchrónne. 

C. Multiagentové simulácie 
Multiagentové simulácie sú vlastne spojením počítačovej simulácie a multiagentových 

systémov. V agentových simuláciách je systém modelovaný ako súbor autonómnych entít 
nazývaných agenti. Každý agent dokáže robiť vlastné rozhodnutia. Každý agent posudzuje 
svoju situáciu na základe stavov, ku ktorým má prístup, a robí rozhodnutia na základe 
zadaných pravidiel. Agenti môžu prejavovať rôzne správania vhodné pre reprezentáciu 
systému.  

Opakované konkurenčné akcie medzi agentmi sú základom agentových simulácií. Tieto 
simulácie sa spoliehajú na počítačový výkon, aby sa našla dynamika mimo dosah klasických 
čisto matematických metód. Na najjednoduchšej úrovni agentová simulácia pozostáva zo 
systému agentov a vzťahov medzi nimi. Aj jednoduchšia simulácia môže ukázať prvky 
komplexného správania sa a podať užitočnú informáciu o dynamike skutočných simulovaných 
systémov.  

Agenti môžu byť schopní sa vyvíjať a odkryť tak výskyt neočakávaného správania sa. 
Fenomén vzniku nepredvídateľných javov je hlavnou výhodou, ktorá vychádza z interakcií 
medzi jednotlivými entitami. Kvôli interakciám medzi jednotlivými časťami platí, že celok je 
viac ako súčet jeho častí. Fenomén vzniku nepredvídateľných javov môže mať vlastnosti, ktoré 
sú oddelené od vlastností častí.  

Multiagentové simulácie poskytujú prirodzený popis systému hlavne vtedy, ak sa systém 
skladá z entít s vlastným správaním. Multiagentové systémy sa snažia popísať simuláciu čo 
najbližšie k realite. Napríklad je prirodzenejšie popisovať, ako sa nakupujúci hýbe v obchode s 
ostatnými nakupujúcimi oproti rovnici popisujúcej dynamiku hustoty nakupujúcich v obchode. 
Keďže rovnica hustoty vychádza zo správania sa nakupujúcich, multiagentový prístup umožní 
používateľovi študovať taktiež celkové vlastnosti [5]. 

Flexibilnosť multiagentových simulácií je veľmi podstatná výhoda. Môže byť pozorovaná na 
viacerých úrovniach. Napríklad je ľahké pridať viac agentov do multiagentového modelu. 
Multiagentové simulácie ponúkajú prirodzený rámec pre ladenie komplexnosti agentov ako: 
správanie, stupeň racionality, schopnosť sa učiť, vyvíjať a pravidlá interakcií. Ďalšou úrovňou 
flexibilnosti je schopnosť meniť mieru popisu a agregácie. Ak miera popisu alebo 
komplexnosť nie je vopred známa, jej nájdenie môže vyžadovať dolaďovanie agentov. 

III. NÁVRH RIEŠENIA

Cieľom bolo navrhnúť a implementovať systém pre koordináciu ľudských agentov v rámci 
multiagentových simulácií s rozšírením o možnosť komunikácie medzi ľudskými agentmi a 
dynamickým definovaním popisov stavov agentov, prostredia a možných akcií agentov. Pre 
vytváraný simulátor boli stanovené nasledujúce ciele:  

 Simulácia s viacerými ľudskými agentmi naraz. To znamená, že každý človek by
mal mať vlastný počítač, s ktorým by riadil vlastných agentov v simulácii. 

 Možnosť odstránenia agenta z procesu simulácie po spustení simulácie. Ak agent
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skončil svoju činnosť v simulácii, už ďalej nemá právo vykonávať akcie v 
simulácii. 

 Možnosť pripojenia sa do simulácie aj po spustení simulácie - pridanie agenta do
simulácie v akomkoľvek momente pred skončením simulácie. 

 Komunikácia medzi agentmi a simulátorom, ktorýkoľvek agent môže poslať správu
inému agentovi alebo simulátoru, tak isto aj simulátor môže poslať správu 
ktorémukoľvek agentovi. 

 Dynamická definícia premenných popisujúcich stav agenta a stav prostredia. Každý
agent by mal mať schopnosť vybrať si vlastné atribúty aj atribúty prostredia, v 
ktorom sa nachádza, ktoré potrebuje pre úspešné splnenie cieľa. 

 Dynamická definícia možných akcií agentov. Aby agent bol schopný vytvoriť si
potrebné akcie pre splnenie svojho cieľa. 

 Dynamická definícia prostredia agenta. To znamená, že rôzni agenti by mali mať
rôzne prostredie, a teda aj iné akcie a stavy. 

 Schopnosť zaznamenať všetko podstatné zo simulácie. Teda správy medzi
jednotlivými agentmi a simulátorom, ale hlavne aktuálne stavy agentov a prostredia 
plus vykonané akcie. 

Pre splnenie týchto cieľov bolo navrhnuté riešenie pozostávajúce z dvoch častí (serverovej a 
klientskej). Serverová časť riadi samotnú simuláciu, toto je základná časť simulátora, kde sa 
realizujú všetky potrebné zmeny a kde sú uložené všetky informácie o simulácii. Jeden klient 
vlastne predstavuje jedného agenta. Je poskytovateľom grafického prostredia, cez ktoré sa 
nastavujú atribúty agenta, definujú a vyberajú akcie.  

Na základe týchto dvoch častí bola vytvorená základná štruktúra simulátora ako je 
zobrazená na Obr. 1. Navrhovaný simulátor teda pozostáva z jednej serverovej časti a rôzneho 
počtu klientov, ktorí predstavujú agentov riadených  ľuďmi.  

Obr. 1  Základná štruktúra simulátora. 

Obr. 2  Proces simulácie. 
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Pre komunikáciu medzi jednotlivými časťami bol navrhnutý proces simulácie ako je 
zobrazený na Obr. 2. Jednotliví klienti sú rozdelení na 2 druhy agentov, aktívnych 
a neaktívnych. Server v každom cykle po poradí prejde každého klienta a na základe toho, či je 
klient aktívny alebo nie od neho čaká respektíve nečaká informáciu o vykonaní akcie. 
V prípade, že je agent neaktívny, tak server pošle agentovi informácie, ktoré ten potrebuje pre 
sledovanie stavu simulácie, a pokračuje ďalším klientom. V prípade, že je agent aktívny, 
okrem poslania potrebných informácií server čaká kým agent nevykoná akciu a až potom 
pokračuje ďalším agentom.  

IV. IMPLEMENTÁCIA RIEŠENIA

Podľa navrhnutej štruktúry boli implementované jednotlivé časti riešenia. Implementácia 
bola vykonaná v jazyku C#, pričom boli použité vlákna a TCP protokol na komunikáciu medzi 
jednotlivými časťami. Pre účely komunikácie bol vytvorený vlastný komunikačný protokol, 
ktorý umožňuje komunikáciu na potrebnej úrovni. V klientskej programovej časti bolo 
implementované aj grafické prostredie so zobrazením tvaru sveta aktuálnej simulácie. Boli 
pridané aj možnosti definovať, uložiť a načítať jednotlivé atribúty stavov ako aj akcie. 

V. TESTOVANIE A VYHODNOTENIE VYTVORENÉHO PROTOTYPU 
Vytvorená implementácia funkčného prototypu bola testovaná na dvoch rôznych doménach, 

aby sa overila schopnosť vykonania rôznych simulácií.  
 Experiment „Tri prasiatka“. V tomto experimente ide o simuláciu príbehu troch

prasiatok a zlého vlka. V príbehu sa prasiatka osamostatnia a rozídu sa do sveta, 
kde si každé prasiatko postaví vlastný domček z vlastného materiálu. Potom príde 
vlk a pokúsi sa zožrať prasiatka v domčekoch. Dokáže sa dostať do každého 
domčeka okrem posledného tehlového, na ktorý márne útočí. Z tohto môžeme 
agentov rozdeliť na dva typy agentov a to vlk a prasa.  

 Experiment „Človeče nehnevaj sa“. V tomto experimente ide o simuláciu známej
hry. Problém s touto hrou je, že jeden agent predstavuje sadu štyroch figúrok na 
hracom poli. Každá z týchto figúrok má vlastnú polohu, ale zároveň sú riadené 
pomocou hodu, ktorý zdieľajú. Tento problém bol vyriešený tým, že jeden hráč bol 
reprezentovaný piatimi klientmi, kde jeden bude hlavný agent a ostatní budú 
predstavovať len figúrky. Hlavný agent bude hýbať so svojimi figúrkami na základe 
hodov. Dané figúrky sa nebudú simulácie aktívne zúčastňovať. Na základe tohto 
môžeme agentov rozdeliť na dva typy agentov a to kontrolór a figúrka.  

Na základe úspešného vykonania experimentov môžeme tvrdiť, že simulátor je funkčný a je 
schopný vykonať simuláciu na rôznych doménach. Oba experimenty prebehli podľa plánu a sú 
kedykoľvek opakovateľné. Dokázali, že simulátor dokáže pracovať s viacerými rôznymi 
agentmi. 

VI. ZÁVER

Cieľom tejto práce bolo vytvorenie multiagentového simulátora, ktorý by spĺňal definované 
ciele z návrhu. Bolo navrhnuté programové riešenie, ktoré pozostávalo z vytvorenia dvoch 
programov, ktoré medzi sebou komunikovali pomocou vytvoreného komunikačného protokolu. 
Samotná implementácia týchto dvoch programov bola vykonaná v programovacom jazyku C#. 
Jednotlivé programy sú písané pomocou funkcií a procedúr pre lepšiu modulárnosť programu. 
Výsledné programy je teda možné ľahšie upravovať a rozširovať. 

Vykonané dva experimenty, každý na inej doméne, dokázali funkčnosť programového 
riešenia na základe splnenia cieľov definovaných pri návrhu. 
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Abstrakt — Všeobecným trendom, ktorý neustále pretrváva v oblasti informačných technológií, je 

posun od aplikácií k službám s nevyhnutnosťou zohľadňovať ekonomické a obchodné aspekty 

organizácie. Riadenie služieb založené na štandardizovanom rámci ITIL prináša organizáciám 

mnoho výhod, ktorými sú napríklad: znižovanie nákladov a rizík, zvyšovanie konkurencieschopnosti, 

rýchla adaptácia a implementácia zmien v organizácii. Práca pojednáva o spojení ITSM s 

ontológiami v oblasti prevádzky IT služieb. Obsahuje návrh ontologického modelu pre oblasť 

prevádzky služieb, ktorého súčasťou je aj konfiguračný manažment. Návrh modelu, ako aj celá 

práca, predstavuje teoretický základ pre pochopenie oblasti prevádzky služieb a základných 

princípov tvorenia ontológií. Vizualizácia navrhnutého modelu prostredníctvom techník OWLViz a 

OntoGraf umožňuje jednoduchšie pochopenie vybranej oblasti a s využitím dotazovacieho jazyka 

SPARQL bolo možné sa dopracovať k požadovaným odpovediam, ktoré na navrhnutý ontologický 

model boli zadané prostredníctvom požiadaviek. 

Kľúčové slová — Ontológie, ITIL, IT Service Management 

I. ÚVOD 

Ontológie sa do povedomia dostávajú predovšetkým tým, že sú neoddeliteľnou súčasťou 

sémantického webu, kde majú svoje nenahraditeľné miesto a široké uplatnenie. Pomocou 

ontológií je však možné reprezentovať aj udalosti, vlastnosti a rôzne vzťahy v akejkoľvek 

oblasti, čím vznikla myšlienka využiť tento potenciál aj v inej oblasti ako je sémantický web a to 

v riadení IT služieb. 

Publikácie ITIL poskytujú návody pre efektívne riadenie IT služieb, ktoré sú založené na 

skúsenostiach z praxe, rozhodli sme sa preto, navrhnúť ontologický model pre oblasť Prevádzky 

služieb podľa ITIL V3, ktorým by sme poukázali na vzťahy medzi jednotlivými časťami tejto 

oblasti. Existuje niekoľko prác, v ktorých boli ontológie využité pri riadení služieb, našou 

snahou je vytvoriť ontologický model pre oblasť Prevádzky služieb s prepojením na manažment 

konfigurácií. 

II. RIADENIE IT SLUŽIEB

Disciplína, ktorá sa riadeniu IT služieb venuje sa nazýva IT Service Management (ITSM) [1]. 

Úspešnosť ITSM, ako manažérskej disciplíny, závisí od vyváženosti troch základných aspektov: 

ľudí, procesov a nástrojov. Aspekty predstavujú samostatné, no napriek tomu navzájom 

prepojené závislé oblasti. Ľudí v tomto prípade predstavujú používatelia, ktorí s IT službami 

denno-denne pracujú. Ide predovšetkým o manažérov, ktorí s útvarom podnikovej informatiky 

dohadujú a vyjednávajú parametre IT služieb. Do tejto oblasti radíme aj interných podnikových 

špecialistov, ktorí majú za úlohu zaisťovať dodávku a podporu IT služieb s externými 

dodávateľmi. Nástroje automatizujú rutinné činnosti a spoluprácu ľudí. Využívajú sa 

predovšetkým pre riadenie životného cyklu incidentov, požiadaviek, problémov a zmien. Sú 

nevyhnutné pre ukladanie a zdieľanie dát, informácií a znalostí. Posledným aspektom sú 

jednotlivé ITSM procesy a ich jednotlivé prvky. Ide o rôzne definovanie metrík, pojmov, 

vymedzenie aktivít, rolí, zodpovedností, vstupov, výstupov, aktivít, komunikačných kanálov a 

dokumentácie. 

Aktuálna verzia ITIL (Information Technology Infrastructure Library) V3 zosobňuje 

najlepšie skúsenosti a osvedčené postupy z praxe, ako riadiť IT služby. ITIL je udržiavaný 
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organizáciou IT Service Management Foundation (itSMF) a predstavuje medzinárodný štandard 

pre oblasť ITSM. ITIL predstavuje iba návody, ako pristupovať k danej problematike riadenia 

IT služieb, nepredstavuje normu a čitateľovi poskytuje základný postup na riešenie špecifických 

situácií, s ktorými sa môže stretnúť dennodenne v praxi. Posledná verzia ITIL V3 bola vydaná v 

roku 2011 a jej gro je opis celého životného cyklu IT služby [2].  

III. PREVÁDZKA SLUŽIEB PODĽA ITIL V3 A 2011

Hlavnou úlohou Prevádzky služieb je správa aplikácií, technológií, infraštruktúry a procesov, 

ktoré sú s ňou spojené, pretože samotné poskytovanie služieb sa nezaobíde bez riešenia 

výpadkov IT služieb a ich prípadnej nápravy [3]. Prevádzka služieb je zameraná na samotnú 

dodávku dohodnutých úrovní služieb zákazníkom, alebo používateľom. Zaoberá sa aj riadením 

služby už v produkčnom prostredí, skúma, aký dosahuje výkon a účinnosť pri dodávke. V tejto 

fáze životného cyklu služby podľa ITIL je potrebné vyvažovať stabilitu, výkon, kvalitu a 

náklady na služby, pretože služby produkujú v tejto fáze „hodnotu“ pre používateľa. Cieľom 

Prevádzky služieb je aj identifikácia podstatných príznakov pre „zdravú” prevádzku služieb a 

pozostáva z nasledujúcich procesov. 

Manažment udalostí definuje udalosť (event), ako zmenu stavu, ktorá ovplyvňuje správu 

konfiguračných položiek, alebo IT služieb. Udalosť môže indikovať, že niečo nefunguje 

korektne a vtedy sa jedná o zaznamenanie incidentu, alebo môže zaznamenať bežnú, normálnu 

aktivitu, či hlásenie potreby rutinného zásahu. Odpovede na udalosti môžu byť manuálne, alebo 

sa dajú automatizovať. 

Manažment incidentov definuje incident, ako akúkoľvek udalosť, ktorá nie je súčasťou 

štandardnej činnosti služby (neplánované prerušenie služby, alebo zníženie jej kvality). Hlavnou 

úlohou Manažmentu incidentov je teda obnoviť službu, čo najrýchlejšie a s minimalizáciou 

negatívnych dopadov na obchodnú činnsť. Ak incident nie je možné vyriešiť, je nutné ho 

eskalovať, čo znamená predať tento incident podpornému tímu, ktorý má schopnosti ho vyriešiť. 

Ak incident nastane, je nutné implementovať dočasné náhradné riešenie, ktoré má za úlohu, čo 

najrýchlejšie a aspoň čiastočne sprístupniť dotknutú službu, kým tím incident úplne nevyrieši. 

Manažment incidentov je teda jedna z najdôležitejších častí ITSM a implementuje sa medzi 

prvými pri zavádzaní ITSM do organizácie.  

Manažment problémov definuje problém, ako základnú príčinu jedného, alebo viacerých 

incidentov, ktorá spravidla nie je známa v dobe, kedy je vytváraný záznam o probléme. 

Hlavným cieľom Manažmentu problémov je teda analýza príčin vzniku incidentov, stanovenie 

riešenia pre odstránenie a opakovanie incidentov a minimalizovanie dopadov u tých incidentov, 

ktorým sa nedá zabrániť. K základným pojmom tohto procesu patrí tzv. známa chyba (Known 

Error), ktorá predstavuje problém, alebo incident, pre ktorý je známa hlavná príčina a existuje 

preň dočasné náhradné riešenie, alebo je zaistená trvalá náhrada. Hlavnou úlohou v tomto 

procese je tzv. Problém manažér, ktorý má zodpovednosť za proces riadenia problémov a 

činností s ním spojené, má pod sebou riešiteľské skupiny (Problem Support), ktoré identifikujú 

a zaznamenávajú problémy pomocou analýz detailov incidentov. Skupiny skúmajú a riešia 

problémy podľa ich danej priority, monitorujú vyriešené známe chyby a tvoria výkazy o 

problémoch. Tieto riešiteľské skupiny vykonávajú aj preventívne činnosti, medzi ktoré patrí 

identifikovanie trendov a zdrojov problémov, návrh preventívnych opatrení, aktualizácia 

systémov, rozširovanie systémov, iniciovanie žiadostí o zmenu a iné [4]. 

Proces Správa požiadaviek umožňuje používateľom prijímať a žiadať o štandardné služby. 

Servisná požiadavka (Service Request) používateľa predstavuje požiadavku o informácii o 

službách, rady, postupy, ktoré sú spojené so získavaním služieb, štandardné zmeny, alebo o 

prístup k IT službe. Servisné požiadavky sú sledované a archivované. V tomto procese sa 

môžeme stretnúť aj s tvz. požiadavkovými modelmi (Request Models), ktoré definujú často sa 

vyskytujúce požiadavky a spôsob ich jednotného spracovávania. Používatelia generujú servisné 

požiadavky spolu so zoznamom očakávaní, ktoré je pred samotným vykonaním procesu nutné 

schváliť a vykonávanie samotného procesu závisí od typu požiadavky. Jednoduché požiadavky 

rieši priamo prvá línia podpory (Service Desk), zložitejšie si môžu vyžadovať vyššiu líniu 

podpory, alebo špeciálne aktivity. 

Proces Správa prístupov definuje prístupové práva iba kompetentným osobám, aby mohli k 

službám pristupovať, čím sa zamedzuje prístupu neautorizovaným používateľom. Hlavným 

cieľom je zefektívniť využívanie služieb zabezpečením prístupov, overením identity, 

minimalizovaním chýb spojených s autorizáciou a odhaľovanie nekorektných použití služieb. 
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IV. PREHĽAD OBLASTÍ VYUŽITIA ONTOLÓGIÍ V RIADENÍ IT SLUŽIEB

Tvorba taxonómie a ontológií nie je pre organizácie zaoberajúce sa poskytovaním služieb 

žiadnou novinkou. V súčasnosti je zaznamenaný zvýšený záujem o tvorbu vlastných slovníkov 

oblasti riadenia IT služieb, stále však ide vo väčšine prípadoch iba o koncepty, bez aktuálneho 

praktického nasadenia. 

Ako príklad uvedieme príspevok [5] od Jörg Kundler, v ktorom je opísaný vývoj ontológie 

pre model služieb ATC pre nemecké letectvo. Taxonómia, sémantika a architektúra ontológie 

bola použitá pri formálnom popise modelu ATC služieb. 

Základom pre modelovanie bola použitá ontológia (Open Group-Draft Technical Standard 

Service-Oriented Architecture). Taxonómia ontológie bola použitá na proces modelovania a 

definíciu kvalitu služieb (Quality of Services) a Key performance indicator (KPI). Analýza 

vhodnosti bola vykonaná použitím medzinárodnej analýzy ATC Service Provider a NCI Service 

class definitions. Ďalším príkladom oblasti využitia ontológií v riadení služieb uvedieme prácu s 

názvom Translation ITIL Service Operation to Ontological Artifacts od autorov Jiraska 

Gornmanee a Kittima Mekhabunchakij[6], kde bola opísaná implementácia manažmentu 

incidentov a manažmentu problémov s využitím ontologických artefaktov v počítačovom centre 

národných Thajských aeroliniek. Zhodou okolností, ako bolo možné vidieť išlo v oboch 

prípadoch o využitie ontológií v oblastí letectva, ale tiež je možné nájsť on- line prácu s názvom 

Ontology Driven Benchmarking on ITIL to achieve Six Sigma od Sanket Dash [7], kde 

ontológie využili pri zefektívňovaní benchmarkingu. V práci [8] bol navrhnutý ontologický 

model demonštrovaný pri využití pri správy služieb poskytovaných v akademickom prostredí.  

V. NÁVRH ONTOLOGICKÉHO MODELU PRE OBLASŤ PREVÁDZKY IT SLUŽIEB 

Návrh ontologického modelu bol realizovaný v jazyku OWL v prostredí editora Protégé a ako 

metodológia tvorby modelu bola použitá Methontology. Prehľad zadefinovaných tried a 

niektorých príslušných podtried je možné vidieť na nasledujúcom Obr. č.1. 
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Obr. 1  Náhľad na taxonómiu navrhnutej ontológie. 

Taxonómia importuje a a využíva aj koncepty definvané v ontológii manažmentu konfigurácií 

[8]. Definované vzťahy je možné vidieť na vizualizácii na Obr. 2, ktorý vizualizuje definované 

relácie vzhľadom k jednej z podtried, konkrétne k triede Incident. Pomocou vytvorených 

modelových situácií a s využitím reálnej konfiguračnej databázy (CMDB) sme identifikovali 

jednotlivé inštancie a konfiguračné položky, ktorými sme napĺňali nami navrhnutý ontologický 

model. Vyhodnotenie ontologického modelu a kontrola konzistentnosti, či vyhľadávanie 

duplicitných záznamov bolo realizované pomocou reasoneru Pellet. Formalizácia ontologického 

modelu spočíva v definícií lokálnych ohraničení, definícií kardinality a ohraničenia hodnôt. 

Otestovanie modelu sme realizovali na sérii niekoľkých SPARQL dotazov simulujúcich reálne 

použitie navrhnutého modelu. V našom prípade sme použili dotazovací jazyk SPARQL, ktorý 

podporuje aj editor Protégé 4.2. 

Obr. 2  Graf zobrazujúci triedu Incident a jej vzťahy s ostatnými triedami v rámci taxonómie. 

VI. ZÁVER

Navrhnutý ontologický model pre oblasť prevádzky služieb rozšírený o časť manažmentu 

konfigurácií môže poslúžiť ako podpora porozumenia medzi expertmi a znalostnými inžiniermi, 

ktorí sa touto časťou ITILu zaoberajú. Môže slúžiť predovšetkým pre jednoduchšie pochopenie, 

zavedenie a využívanie procesov prevádzky služieb v organizáciách, kde je ho možné využiť pri 

riešení problémov, servisných požiadaviek, automatickej kategorizácií, riešení a riadení 
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incidentov. 

Ontologický model bol navrhnutý podľa štandardu ITIL V3 a môže poslúžiť ako základ pre 

ďalšie rozširovanie o jeho súčasti a procesy, napríklad manažment zmien, alebo o portfólio, či 

katalóg služieb. Takto rozšírený model by jednoduchšie dokázal vysvetliť a popísať vzťahy 

medzi jednotlivými fázami životného cyklu IT služieb..  
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Abstrakt — Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu pre dolovanie v textoch, 

ktorá z vybudovaného klasifikačného modelu následne vizualizuje rozhodovacie stromy. Práca 

detailne popisuje webové rozhranie aplikácie a jednotlivé kroky procesu klasifikácie textových 

dokumentov. Sústreďuje sa hlavne na proces návrhu interaktívnej vizualizácie rozhodovacích 

stromov, a jej implementácie pomocou vizuálneho programovacieho jazyka Processing, ktorý 

využíva najnovšie webové technológie. Interaktívna vizualizácia rozhodovacích stromov pomáha 

používateľovi lepšie pochopiť proces klasifikácie textových dokumentov. V závere práca porovnáva 

vizualizácie pre rôzne kategórie.. 

Kľúčové slová — Klasifkácia, Vizualizácia, rozhodovacie stromy 

I. ÚVOD 

Záujem o objavovanie, resp. dolovanie znalostí z rôznych typov dát (z angl. data mining), v 

spoločnosti neustále rastie. Dáta môžu byť čerpané napr. z databáz alebo textov. Význam tejto 

vednej disciplíny narastá hlavne v súvislosti so zmenou archivácie dát. Niekedy sa dáta šírili a 

uchovávali hlavne v písomnej, resp. tlačenej forme, dnes sa takmer celý proces výmeny a 

uchovávania informácií realizuje elektronicky. Vznikajú obrovské a neustále rastúce kolekcie 

dát, z ktorých sa následným spracovaním snažíme získať nové poznatky. V tejto práci sa 

budeme venovať práve objavovaniu znalostí z textových dokumentov. Na rozdiel od databáz je 

dolovanie z textov zložitejší proces, hlavne kvôli odlišnej štruktúre dokumentov či nutnosti 

spracovania prirodzeného jazyka [1]. Odráža sa to hlavne vo fáze zberu relevantných 

dokumentov a v predspracovaní textových dokumentov. 

Objavovanie znalostí v textoch je vlastne proces, pri ktorom sa z dát (textové dokumenty) 

získavajú nové, zatiaľ neobjavené znalosti [2]. Pri objavovaní znalostí z textov riešime rôzne 

typy úloh, napr.: 

 klasifikácia (triedenie dokumentov do kategórií),

 zhlukovanie (zoskupovanie podobných dokumentov),

 vyhľadávanie informácií, ktoré používateľ potrebuje,

 získavanie informácií (odpovedanie na otázky).

Klasifikácia je proces priraďovania dát, resp. textových dokumentov do vopred známych tried 

(kategórií). Existuje viacero metód klasifikácie a jednou z nich je aj klasifikácia na základe 

rozhodovacích stromov. Klasifikácia prebieha väčšinou na množine trénovacích dát, na ktorých 

sa vytvorí (naučí) model, a následne sa vyhodnotí na testovacích dátach. Takýto model sa už 

môže používať na reálnych dátach. Pri klasifikácii textových dokumentov sa na rozdiel od 

klasických úloh dolovania vyskytuje jedna odlišnosť. Väčšinou sa dáta priraďujú práve do 

jednej kategórie, no pri textových dokumentoch je bežné priradenie dokumentu (podľa jeho 

obsahu) nie len do jednej, ale do skupiny viacerých kategórií, resp. tried (multi-label). Napríklad 

rôzne medicínske články môžu byť zahrnuté do rôznych kategórií chorôb. S multi-label dátami 

väčšina bežne používaných klasifikátorov nevie pracovať, avšak existuje viacero spôsobov, ako 

môžeme tento problém vyriešiť [3]. Tento problém sa pri rozhodovacích stromoch rieši 

väčšinou tak, že každú kategóriu chápeme ako samostatný binárny klasifikačný problém, ktorý 
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na záver určí či dokument bude patriť do danej triedy alebo nie. 

Motiváciou tejto práce je vytvoriť komplextný systém, v ktorom bude vedieť používateľ 

jednoducho nastaviť celý proces dolovania v textoch s následnou interaktívnou vizualizáciou 

vytvoreného klasifikačného modelu. Víziou práce je vytvoriť platformu pre dolovanie v textoch 

s vlastnou správou prostredia, na ktorom aplikácia pobeží. Bude obsahovať metódy na 

predspracovanie dát, rôzne metódy klasifikácie a zhlukovania, evaluáciu, tvorbu takýchto 

modelov. Cieľom tejto práce je popísať návrh a implementáciu interaktívnej vizualizácie 

rozhodovacích stromov, ktorá pomôže používateľovi lepšie pochopiť proces klasifikácie 

textových dokumentov. 

II. VIZUALIZÁCIA ROZHODOVACÍCH STROMOV

V procese klasifikácie textov sa vybuduje klasifikačný model, ktorý však nie je zrozumiteľný 

pre bežných používateľov. Preto je vhodné informácie z tohto modelu nejakým spôsobom 

reprezentovať, napríklad formou štruktúrovaného textového výpisu. Ešte lepšou reprezentáciou 

je forma grafického zobrazenia – vizualizácia. Vizualizačné techniky pomáhajú pochopiť 

význam klasifikačného modelu, a taktiež aj proces jehotvorby [5]. Používatelia môžu ľahšie 

pochopiť, čo výsledný model reprezentuje, ako prebieha proces vytvorenia modelu, ako 

vplývajú vstupné dáta na tvorbu, ako závisí výsledný klasifikačný model od jeho nastavení, atď. 

Tieto vedomosti umožňujú používateľom vrátiť sa a prípadne nastaviť vhodnejšie parametre na 

vytvorenie modelu. 

Príliš rozsiahle rozhodovacie stromy sú pre používateľa ťažké na pochopenie, preto je vhodné 

ich nejakým správnym spôsobom upraviť [4]. Práve to umožňuje vizualizácia stromov, a to buď 

zbaľovaním - rozbaľovaním uzlov v už vytvorenom strome (interaktívna vizualizácia) alebo 

orezaním rozhodovacieho stromu nastavením parametra hĺbky stromu pri jeho budovaní. 

Medzi najpopulárnejšie zobrazenia patrí hierarchické a kruhové zobrazenie rozhodovacích 

stromov. Existuje viacero typov zobrazení, ako napr. textový výpis, stĺpcové zobrazenie (bar 

view), treemap či prstencové zobrazenie (tree ring) [6]. Príklady týchto zobrazení sú znázornené 

na obrázkoch nižšie (Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3). Atribúty A1 – A4 reprezentujú rozhodovacie uzly 

a L1 – L5 listové uzly. 

Obr. 1  Hierarchické (vľavo) a textové zobrazenie (vpravo). 
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Obr. 2  Stĺpcové zobrazenie (vľavo) a treemap (vpravo) 

Obr. 3  Kruhové zobrazenie (vľavo) a tree ring (vpravo) 

III. NÁVRH INTERAKTÍVNEJ VIZUALIZÁCIE

Interaktivita je reprezentovaná tým, že používateľ má možnosť zasahovať do vizualizácie. 

Tieto interakcie sú realizované rôznymi akciami, ako napr.: 

 pohyb jednotlivých uzlov grafu,

 zobrazenie rôznych druhov informácii (napr. po kliknutí na uzol),

 zoomovanie rozhodovacieho stromu,

 znižovanie / zvyšovanie počtu úrovní stromu,

 zbalenie / rozbalenie rozhodovacieho uzla stromu,

 zvýraznenie cesty k vybranému uzlu.

Ako vhodný jazyk pre implementáciu takéhoto riešenia bol zvolený Processing. Je open 

source programovací jazyk, vývojové prostredie a online komunita, ktorá od roku 2001 

podporuje softvérovú gramotnosť v rámci výtvarného umenia. Projekt rozbehol Ben Fry a Casey 

Reas ako open source programovací jazyk založený na báze Javy. Pôvodne slúžil ako 

softvérový skicár pre tréning základov vizuálneho programovania, určený pre ľudí, ktorí chcú 

vytvárať obrázky, animácie či rôzne interakcie [7].  

Na vizualizáciu rozhodovacieho stromu sme použili Processing.js21. Je to sesterský projekt 

vizuálneho programovacieho jazyka Processing, navrhnutý pre web. Processing.js umožňuje 

vytvárať vizualizácie dát, interaktívne animácie, grafy, hry a podobne, prostredníctvom 

webových štandardov, bez použitia pluginov [8]. Aplikácia sa skladá z nasledujúcich častí. 

1. mainApp – predspracovanie a indexácia,

2. buildModel – vytvorenie klasifikačného modelu,

3. visualization – vizualizácia rozhodovacieho stromu.

V prvej časti mainApp.jsp zahŕňa vnorenú stránku indexFile.jsp, ktorá volá metódy 

predspracovania a indexácie textových dokumentov z tried IndexTrainingSet, resp. 

IndexTestingSet. Tieto triedy sme importovali z knižnice JBowl
1
 a upravili tak, aby ich vstupné 

a výstupné parametre boli prepojené s triedou EntryData. Po spracovaní textovej množiny sa 

pomocou metód implementovaných v indexFile.jsp na obrazovku vypíšu štatistické informácie a 

vytvorí sa vektorová reprezentácia množiny. V nasledujúcej časti používateľ volí parametre 

nastavenia algoritmu rozhodovacích stromov, ktoré sú prepojené s triedou EntryData. 

Aplikovaním algoritmu na vektorovej reprezentácii množiny sa vytvorí klasifikačný model, a to 

pomocou upravených metód, definovaných v triede BuildModel, ktorú sme taktiež importovali z 

knižnice JBowl. Tieto metódy sa volajú z vnorenej stránky buildModel.jsp, ktorá po spracovaní 

vypíše, s akými nastaveniami algoritmu rozhodovacích stromov, a akým časom bol model 

vytvorený. V poslednej časti aplikácie sú navrhnuté a implementované tieto hlavné metódy 

vizualizácie stromov: 

1 http://sourceforge.net/projects/jbowl/ 
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 vykreslenie rozhodovacieho stromu,

 pohyb rozhodovacieho stromu,

 operácie s uzlami:

o pohyb jednotlivých uzlov stromu,

o vykreslenie cesty k vybranému uzlu,

o rozbalenie / zbalenie rozhodovacieho uzla,

 tlačidlá:

o obnovenie pôvodného zobrazenia rozhodovacieho stromu,

o zobrazenie / skrytie všetkých uzlov,

o zobrazenie / skrytie testov na term,

o priblíženie / oddialenie rozhodovacieho stromu,

o zníženie / zvýšenie počtu vykreslených úrovní,

 zobrazovanie informácií o vybranom uzle rozhodovacieho stromu,

o o aktuálne zobrazovanej a maximálnej hĺbke rozhodovacieho stromu 

o o stave priblíženia rozhodovacieho stromu 

Celý proces budovania modelu sme otestovali na vstupnej množine dokumentov Reuters. 

Reuters-21578 ModApte, je kolekcia textov, ktorá obsahuje články z roku 1987.Samotnú 

vizualizáciu je možné vidieť na Obr. 4. 

Obr. 4  GUI s možnosťami interakcie. 

IV. ZÁVER

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu pre úlohu klasifikáciu textových 

dokumentov a vizualizáciu rozhodovacích stromov. Tieto komponenty sú súčasťou 

komplexnejšej aplikácie, portálu pre dolovanie v textoch, ktorý prostredníctvom služieb 

poskytuje metódy pre spracovanie textových dokumentov a ich analýzu. Jednotlivé nástoje sú 

implementované použitím cloudového aplikačného rámca GridGain,ktorý implementuje model 

MapReduce, čo v prípade nasadenia na reálnom distribuovanom prostredí umožní 

spracovávanie veľkých objemov dát využitím poskytovaných kapacít.  
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Abstrakt — Táto práca sa zaoberá zhlukovaním textových dokumentov, zhlukovacími algoritmami 

a možnosťou ich distribúcie v distribuovanom prostredí. Algoritmus GHSOM (Growing 

Hierarchical Self Organizing Map) je rozšírením štandardného prístupu k zhlukovaniu na báze 

SOM, ktorý kombinuje adaptivitu rozširovania mapy a hierarchického zhlukovania tvorením nových 

máp. Znamená to, že každá vrstva hierarchickej štruktúry pozostáva z množiny nezávislých máp, 

ktoré adaptujú svoju veľkost s ohľadom na požiadavky vstupných dát (príkladov prislúchajúcich 

danej mape). V našom príspevku je popísaný návrh distribúcie algoritmu GHSOM a jeho 

implementácia v distribuovanom prostredí použitím rámca GridGain.  

Kľúčové slová — Zhlukovanie, Text mining, Samoorganizujúce sa mapy 

I. SAMOORGANIZUJÚCE SA MAPY 

Problematika reprezentácie a zhlukovania textových dokumentov je v súčasnosti predmetom 

mnohých výskumov. Spoločným znakom úloh reprezentácie a zhlukova-nia textových 

dokumentov je, že algoritmy používané ich riešenie sú časovo a výpo-čtovo náročné. 

Narastajúci objem dát predstavuje veľký problém, pretože pri využití klasických výpočtových 

prostriedkov, môže riešenie takýchto úloh trvať neúnosne dlho. Algoritmus GHSOM (Growing 

Hierarchical Self organizing map [3]) je možné použiť aj na zhlukovanie textových 

dokumentov, vychádza z architektúry samoorganizujúcich sa máp (SOM). SOM patria medzi 

základné modely neurónových sietí, ktoré sú založené na princípe učenia sa bez učiteľa. SOM 

dokážu zobraziť viacrozmerné údaje v menšom priestore, väčšinou v jedno alebo 

dvojrozmernom priestore (mapa), teda každému neurónu na mape je priradený vektor jeho 

vlastností (váh) [2]. Vektory vlastností sú rovnako veľké ako vstupné vektory. Jednotlivé 

neuróny sú v mape usporiadané v pravidelných štruktúrach (mriežka, reťaz). Toto usporiadanie 

prezentuje výstupný priestor, vzdialenosť jednotlivých neurónov je daná euklidovskou 

vzdialenosťou vektorov ich súradníc.  

Výsledkom učenia je, že podobné neuróny budú na mape umiestnené vo svojej blízkosti. 

Algoritmus SOM má však aj svoje nedostatky[1]: 

 Rozmer mapy a počet neurónov musí byť vopred známy

 Môžu existovať nepoužiteľné neuróny (ich váhový vektor nie je podobný vstupnému)

 Diskrétnosť a rovnomernosť projekcie – „konkrétny vstupný vektor sa premietne na

jediný víťazný neurón, ktorého súradnice môžu byť len diskrétne hodnoty“ 

Z tohoto dôvodu existuje niekoľko modifikácií algoritmu SOM, ktoré v rôznym spôsobom 

odstraňujú tieto nedostatky, my sa budeme zaoberať dvoma z nich, ktoré sú vhodné na popis 

zhlukovania textových dokumentov. Prvým je algoritmus GSOM (Growing SOM), ktorý 

umožňuje rozširovanie máp. Toto rozširovanie môže prebiehať dvoma spôsobmi a to 

pridávaním celých stĺpcov alebo celých riadkov, teda mapa neurónov musí ostať pravouhlého 

tvaru. Druhým rozšírením je zavedenie viacerých máp, kde každý neurón môže byť 

expandovaný do novej mapy s rôznym počtom neurónov. Takéto expandovanie môže prebiehať 

na viacerých úrovniach. Spojením týchto rozšírení vzniká algoritmus GHSOM (Growing 

Hierarchical Self-Organizing Map). Základom GHSOM je vytvoriť hierarchickú štruktúru 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 224 

viacerých vrstiev, kde každá vrstva pozostáva z niekoľkých nezávislých SOM. Na prvej úrovni 

je jedna SOM a pre každý neurón môže vzniknúť ďalšia mapa, takýmto spôsobom môže 

vzniknúť niekoľko vrstiev. Výsledkom algoritmu môžu byť 3 rôzne situácie a to hlboké 

štruktúry s malými mapami, plytké štruktúry s veľkými mapami alebo v extrémnom prípade len 

jedna mapa. 

Algoritmus GHSOM [5]: 

1. Najskôr sa vyráta celková odchýlka vektora vstupných dát na vrstve 0-tej úrovne. Tejto

jednotke sa priradí váhový vektor  Tnm 002010 ,...,,  ktorého zložky sú 

priemerom zložiek všetkých vstupných dát (vektorov). Stredná kvadratická chyba 0.tej

vrstvy sa vyráta podľa vzťahu:

xm
d

mqe  00

1

kde d je počet prvkov vstupných dát x (počet prvkov vstupného vektora). 

2. Trénovanie GHSOM začína vrstvou 1. úrovne. Táto mapa je zvyčajne relatívne malá.

Každému neurónu i sa priradí n-rozmerný váhový vektor

  n

i

T

iniii mm  ,,...,, 21  ,

ktorý je inicializovaný náhodnými hodnotami. Váhový vektor má rovnaký rozmer ako 

vstupné vektory. 

3. Učenie samoorganizujúcej sa mapy je vlastne súperenie medzi neurónmi o to, ktorý

najlepšie reprezentuje vstupný vektor (konkurenčné učenie). Neurón s váhovým

vektorom, ktorý je najbližšie prezentovanému vektoru na vstupe vyhráva. Váhový vektor

víťaza ako aj neuróny v jeho blízkosti sa adaptujú tak, aby sa čo najviac podobali na

vstupný vektor. Miera adaptácie je riadená učiacim parametrom α , ktorý v čase klesá.

Počet susedných neurónov, ktoré sa adaptujú spo-lu s víťazom tiež klesá v čase: na

začiatku učenia sa adaptuje veľa susedných neurónov a na konci už iba víťaz. To, ktoré

neuróny sa adaptujú určuje funkcia susednosti hci, ktorá je založená na vzdialenosti

neurónov k víťazovi meranej v dvojrozmernej mriežke vytvorenej neurónovou sieťou.

Kombináciou týchto princípov vzniká učiace pravidlo:

 )()()()()()1( tmtxthttmtm iciii   , 

kde x je aktuálna vstupná vzorka a c je víťaz v iterácii t. 

4. Po určitom počte iterácií (daný parametrom λ) sa vyráta stredná kvadratická chyba mapy

podľa vzťahu


i

im mqe
u

MQE
1

kde u je počet neurónov i v mape m, mqei  je stredná kvadratická chyba neurónu i v mape 

m. Každá vrstva GHSOM je zodpovedná za vysvetlenie určitej časti odchýlky vstupných

dát z predchádzajúcej vrstvy. To sa dosiahne pridávaním neurónov do mapy na každej 

vrstve až pokiaľ sa nedosiahne vhodná veľkosť mapy. Mapy na každej úrovni rastú 

pokiaľ odchýlka neurónu predchádzajúcej vrstvy nie je zredukovaná aspoň na τm percent. 

Teda čím menší parameter τm, tým väčšia bude výsledná mapa. Pokiaľ platí pre vrstvu m 

podmienka: 

MQEm ≥ τm . mqe0 

pridáva sa k mape nový riadok alebo nový stĺpec neurónov. Vloží sa tak, aby susedil s 

chybovým neurónom e (neurón, ktorý má najväčšiu chybu). To, či sa pridá nový riadok 

alebo nový stĺpec závisí od toho, kde sa nachádza neurón, ktorý je najmenej podobný s 

chybovým neurónom. Miera podobnosti sa určuje vo vstupnom priestore. Hodnota 

vektorov váh nových neurónov sa nastaví na priemer hodnôt váh susedov. Po vložení sa 

učiaci parameter alfa a funkcia susednosti hci nastaví na počiatočnú hodnotu a učiaci 

proces pokračuje ďalej. 

5. Akonáhle skončí učenie mapy prvej úrovne, teda:
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0mqeMQE mm 

zisťuje sa, ktoré neuróny je potrebné expandovať do ďalšej mapy. Sú to neuróny, ktoré 

majú veľkú kvadratickú chybu, tá sa porovnáva s kvadratickou chybou mapy 0. tej 

úrovne (mqe0). Na určenie jemnosti (granularity) rozlíšenia vstupných dát v koncových 

mapách. Každý neurón i, vyhovujúci tejto podmienke, bude ná-sledne expandovaný: 

0mqemqe ui 

6. Učiaci proces pokračuje ďalej pre každú novovytvorenú mapu tak isto, ako v

predchádzajúcich krokoch. Jediným rozdielom je, že do mapy vstupuje už iba zlomok

vstupných dát prislúchajúci neurónu nadradenej mapy a chyba mqe0, ktorá určuje rast

mapy je nahradená chybou nadradeného neurónu (teda podmapa sa snaží minimalizovať

chybu nadradeného neurónu).

7. Učiaci proces GHSOM končí, keď už žiadny neurón nie je potrebné expandovať, resp. sa

dosiahne definovaná maximálna hĺbka hierarchie.

Parameter τu určuje celkovú úroveň detailu (jemnosti) rozlíšenia vstupných dát. Čím menší je 

tento parameter, tým viac hierarchických úrovní sa vytvorí. Parameter τm určuje úroveň detailu 

rozlíšenia vstupných dát na konkrétnej mape. Čím je parameter τm menší, tým väčšie mapy 

vzniknú na jednotlivých úrovniach (a hierarchia bude „plytšia“). 

Pri veľkom objeme dát jeho činnosť môže trvať neúnosne dlho. Zrýchlenie sa dá dosiahnuť jeho 

modifikáciou do distribuovanej podoby. Keďže pozostáva zo samostatných zhlukovacích úloh 

na čiastkových zhlukoch, je vhodný pre distribúciu na výpočtovom Gride a paralelizáciu. V 

oblasti dolovania v textoch boli v minulosti aplikované podobné postupy napr. na algoritme 

rozhodovacích stromov [4, 9, 10].  

II. IMPLEMENTÁCIA DISTRIBUOVANEJ VERZIE GHSOM

Navrhovaná modifikácia algoritmu GHSOM je založená na implementácii algoritmu 

prostredníctvom knižnice Jbowl a použitým rámcom distribuovaného počítania je GridGain. 

Jbowl je v Jave vytvorená knižnica, ktorá poskytuje rozhrania pre vytváranie aplikácií na 

získavanie znalostí a dolovania v textoch. Sú v nej zhrnuté prostriedky na manipuláciu s 

textovými dokumentmi, hlavne na štatistickú analyze [6]. V knižnici sú aj implementované 

algoritmy kontrolovaného a nekontrolovaného učenia, s možnosťou voľby vstupných 

parametrov [11]. GridGain je na platforme jazyka Jave založená middleware platforma, slúžiaca 

na vytvorenie, v reálnom čase, ľahko škálovateľných aplikácií. Tieto aplikácie môžu fungovať 

na gride alebo v cloudoch. Na to, aby to GridGain dosiahol, integruje 2 podstatné technológie 

do jedného produktu: výpočtový grid a in-memory data grid. In-memory data grid znamená 

ukladanie dát do operačnej pamäte, čím sa zrýchľuje prístup k dátam (ukladanie a čítanie dát na 

disk je pomalé). Tým, že sú tieto dve technológie integrované do jedného produktu redukujú sa 

náklady ako aj krivka učenia sa rôznych aplikačných rozhraní. Middleware v sebe zahŕňa veľa 

funkcií, ktoré robia vývoj aplikácií jednoduchším, podporuje aspektovo orientované a 

funkcionálne programovanie. 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 226 

Obr. 1  Schéma distribúcie tvorby modelu GHSOM. 

Distribúcia algoritmu GHSOM je prevedená nasledujúcim spôsobom: 

1. Na hlavnom uzle sa predspracujú textové dokumenty na požadovaný tvar

2. Hlavný uzol, na predspracovaných dokumentoch vytvorí mapu prvej úrovne, čo je

vlastne GSOM model. Model sa uloží na diskový priestor, pre prípad jeho ďalšieho

spracovania.

3. Na vytvorenom modeli sa určia expandovateľné neuróny. Z každého expandovateľného

neurónu sa neskôr vytvorí GHSOM model.

4. Spočítajú sa expandovateľné neuróny (expandovateľné klastre) a každému klastru sa

priradia dokumenty.

5. Začína sa cyklus priraďovania podúloh. Podúloh je to toľko, koľko je expandovateľných

klastrov. V tele cyklu sa pre každý neurón priradia potrebné dokumenty a na nich sa

začne vytvárať GHSOM model.

6. Ak je podúloh viac ako prístupných uzlov gridu, jednému uzlu sa priradí viac úloh. Tieto

úlohy sa vykonávajú na uzle naraz

7. Každý čiastkový model, sa po svojom vytvorení odošle na hlavný uzol, kde sa uloží na

disk.

8. Po vytvorení všetkých modelov, cyklus končí a ukončuje sa aj vykonávanie programu.

9. V kroku pred ukončením programu (nie je implementované) by sa mali výsledné

čiastkové modely spojiť s mapou prvej úrovne do jedného modelu. Spájanie by malo

prebiehať tak, že výsledný čiastkový model sa hierarchický napojí na klaster, z ktorého je

vytvorený.

III. EXPERIMENTY

Cieľom experimentov bolo porovnať časovú náročnosť klasického – sekvenčného algoritmu 

GHSOM s jeho distribuovanou verziou. Kolekcia dát Reuters6 je štandardný voľne dostupný 

korpus textových dokumen-tov. Obsahuje 12,902 dokumentov. Každý dokument je novým 

článkom s určitou témou, väčšinou ekonomického charakteru. Pre účel nášho testovania boli 

vybrané dokumenty z roku 1987, ich počet bol 7769. Pri tejto textovej kolekcii sme nastavili 

hranicu minimálnej dokumentovej frekvencie termov na 20 a maximálnej na 100. Veľkosť 

vstupných vektorov dokumentov potom bola 1362. Experimenty prebiehali na lokálnej sieti o 

rýchlosti 100 Mb/s, s použitím šiestich počítačov, každý s dvoj jadrovým procesorom. Výkony 

týchto procesorov boli približne rovnaké, 2,2 GHz, operačnej pamäte mal každý z týchto 

počítačov dostačujúce množstvo. V niektorých testoch museli na jednom počítači byť zapnuté 

dva uzly. Taktiež treba pripomenúť, že v danom čase switch mohlo používať viacero 

používateľov. Kvôli získaniu čo najpresnejšieho času výpočtu sme každý experiment pre tie isté 

nastavenia paramet-rov algoritmu GHSOM opakovali tri krát. Výsledný čas sme určili ako 

priemer časov získaných pri týchto opakovaných experimentoch. Závislosť času tvorby 

celkového modelu GHSOM od počtu použitých pracovných staníc zobrazuje Obr. 2. Výsledky 

ukazujú celkové urýchlenie algoritmu GHSOM pri jeho distribuovanej verzii, ako aj to, že 

urýchlenie nebolo lineárne, t.j. nie vždy vyšší počet uzlov znamenal urýchlenie oproti nižšiemu 

počtu uzlov. Jednou z príčin je nerovnomerné rozdelenie dát na jednotlivé uzly a tiež veľkosť 
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chyby, ktorú daný uzol znižoval. K nerovnomernej časovej závislosti mohla prispieť aj náhodná 

inicializácia váh neurónov. 

Obr. 2  Experimenty s kolekciou dát Reuters. 

IV. ZÁVER

Našim hlavným cieľom bolo analyzovať algoritmus GHSOM z hľadiska možnosti jeho 

distribúcie v distribuovanom prostredí a implementovať jeho distribuovanú verziu.. Bolo to 

dosiahnuté využitím cloudovej platformy GridGain a knižnice JBowl. Posledné zistenie 

poukazuje na to, že klastre väčšej veľkosti môžu negatívne ovplyvňovať efektívnosť paralelnej 

verzie algoritmu. Pre túto situáciu by bolo vhodné zmeniť implementáciu programu tak, aby sa 

najväčšie klastre nikdy nevyskytovali spolu na jednom uzle. Túto situáciu by bolo zaujímavé 

otestovať na väčšej dátovej množine, ako veľké klastre vplývajú na celkový čas. Zmysel by to 

však malo iba vtedy, ak by bolo viac expandovateľných klastrov, ako uzlov. V prípade prebytku 

uzlov zmena implementácie programu nemá zmysel. Pri veľkých kolekciách dokumentov, však 

môže vzniknúť veľa zhlukov, ktoré nebude možné pokryť dostupnými uzlami. Ďalším riešením 

by mohlo byť priraďovanie zhlukov postupne, nie naraz, kedy by sa klaster priradil na práve 

voľný uzol, no tiež by si táto implementácia vyžadovala nejaké úpravy priraďovania, aby sa na 

jeden uzol nepriradzovali stále veľké klastre.   
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Abstrakt — Táto práca sa zaoberá problematikou analyzovania a klasifikácie textových 

dokumentov. Klasifikácia textových dokumentov je v tejto práci vykonávaná za pomoci algoritmu 

boosting. Nakoľko je táto metóda výpočtovo náročná, práca poukazuje a vyhodnocuje jej použitie v 

distribuovanom prostredí. Pre implementáciu distribuovaného riešenia sme využili rámec GridGain 

implementujúci MapReduce paradigmu a implementáciu následne otestovali na zvolených dátových 

kolekciách. 

Kľúčové slová — Klasifikácia, boosting, text mining, cloud computing 

I. ÚVOD 

Proces získavania znalostí z množiny textových dokumentov (knowledge discovery in texts – 

KDT, často nazývaný aj text mining, resp. dolovanie z textov) je z dôvodu neštruktúrovanosti a 

neurčitosti jazyka omnoho zložitejší než klasický proces objavovania znalostí v databázach [1]. 

Z dôvodu spomenutej absencie štruktúrovanosti a z dôvodu neurčitosti jazyka nie je možné 

proces dolovania z textov plne automatizovať, resp. dosiahnutie presnejších výsledkov je 

podmienené zásahom človeka. Lepšie výsledky môže dosiahnuť okrem iného aj vhodným 

zvolením výpočtového algoritmu pre určitú aplikačnú dómenu. Takisto je ľudský faktor 

potrebný aj pri vyhodnocovaní užitočnosti a aplikovateľnosti získaných výsledkov do praxe. 

Narastajúci objem dát predstavuje veľký problém, pretože pri využití klasických výpočtových 

prostriedkov, môže riešenie takýchto úloh trvať neúnosne dlho. 

Vhodným riešením tohto problému je distribúcia algoritmov a dát s využitím gridových 

a cloudových technológií [4]. Ich výhoda spočíva v tom, že pre ich nasadenie je možné využiť 

už existujúce výpočtové kapacity a infraštruktúru (napr. internet). Existuje viacero 

implementácií využívajúcich distribuované technológie pri úlohách dolovania v dátach pri 

tvorbe napr. stromových klasifikačných modelov [5,6].   

II. ALGORITMUS BOOSTING

Boosting nepredstavuje klasickú klasifikačnú metódu. Jedná sa o všeobecnú metódu, ktorej 

cieľom je zlepšiť a spresniť klasifikáčný algoritmus (v našom prípade rozhodovací strom). Hoci 

je metóda boosting relatívne mladá, preukázala sa ako veľmi efektívna metóda strojového 

učenia. Hlavnou myšlienkou boosting-u je skombinovať viacero slabých klasifikátorov do 

jedného vysoko presného predikčného pravidla, a to opakovaným volaním slabých 

klasifikátorov na rôznych distribúciach v rámci trénovacej množiny [3]. Kľúčovou vlastnosťou 

boosting-u je jeho schopnosť spracovávať inštancie, (v tomto prípade textové dokumenty) s 

priradenými váhami (kde váha je kladné číslo). Vážením jednotlivých inštancií je algoritmus 

donútený sústrediť sa tie inštancie, ktoré majú väčšiu váhu [8]. 

Existuje viacero modifikácií algoritmu boosting. V tejto práci využívame implementáciu 

upravenej verzie algoritmu AdaBoost, o vytvorenie ktorej sa v roku 1999 pričinili Robert E. 

Schapire a Yoram Singer. Tá prináša oproti jej predchádzajúcej verzii možnosť klasifikovať 

dokument do viacerých kategórií (jedná sa teda o tzv. multi-label klasifikačný problém) [9]. 

Pre príklad klasifikácie do dvoch tried vytvorí daný algoritmus na základe trénovacej 

množiny dokumentov K klasifikátor H:K→ {-1,1}. Algoritmus boostingu vytvára modifikáciou 

trénovacej množiny dát postupnosť klasifikátorov Hm: m = 1,...,M, ktoré potom kombinuje do 

výsledného klasifikátora. Predikcia výsledného klasifikátora je daná váženou kombináciou 
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predikcií jednotlivých základných klasifikátorov. 

III. IMPLEMENTÁCIA DISTRIBUOVANEJ VERZIE ALGORITMU BOOSTING

Spoločným znakom úloh, ktoré spracúvajú veľké kolekcie textových dokumentov je 

skutočnosť, že algoritmy využívané na ich riešenie sú časovo a výpočtovo veľmi náročné. Pri 

využití klasických výpočtových prostriedkov môže trvať riešenie takýchto úloh značne dlho. 

Ako vhodné riešenie tohto problému sa ukázalo byť použitie konceptov distribuovaného 

počítania. Takéto technológie umožňujú distribuované objavovanie znalostí sú mimoriadne 

vhodné pre aplikácie, ktoré spracúvajú veľké objemy dát, prípadne distribuované  dátové zdroje. 

Jednou z možností akou je technicky možné realizovať distribuované dolovanie znalostí z 

textov je využiť na tento účel výpočtový grid. Grid je postavený na distribuovanej architektúre, 

ktorá v sebe zahŕňa distribuované a paralelné počítanie a predstavuje tak vhodný nástroj pre 

distribuovanú analýzu veľkého množstva dát [1]. Spočiatku táto metóda narážala na problémy 

spôsobené nekompatibilitou a heterogenitou používaných protokolov a jazykov. To viedlo k 

návrhu vytvoriť gridovú infraštruktúru, ktorá by bola orientovaná na služby a bola by postavená 

na webových službách. Používatelia by tak boli schopný distribuovať výpočtovo náročnú na 

väčšie množstvo vzdialených zdrojov. 

Keďže sa proces dolovania z textov vo väčšine prípadov skladá z množstva sekvenčných 

úloh, grid predstavuje potom svojou schopnosťou vykonávať viac úloh paralelne vhodné 

riešenie na zvýšenie efektivity a zníženie časovej náročnosti tejto činnosti.  

Pri implementácii distribuovaného algoritmu boosting pre úlohy klasifikácie textových 

dokumentov sme použili knižnici JBowl ako platformu implementujúcu metódy dolovania v 

textoch [2]. Knižnica JBowl v sebe zahŕňa prostriedky na správu, indexáciu a manipuláciu s 

textovými dokumentmi, určených predovšetkým na komplexnú štatistickú analýzu textu vrátane 

podpory spracovania prirodzeného jazyka. Súčasťou knižnice sú implementácie viacerých 

algoritmov kontrolovaného a nekontrolovaného strojového učenia s voliteľnými vstupnými 

parametrami a metódami na vyhodnocovanie kvality modelov dolovania v textoch. 

Ako rámec pre distribuované počítanie sme použili GridGain. Je to middleware pre vývoj 

aplikácií založených na princípoch grid a cloud computingu. Umožňuje vývoj škálovateľných 

dátovo-náročných a vysoko výkonných distribuovaných aplikácií. Framework poskytuje natívnu 

podporu aplikácií vyvinutých v jazykoch Java, Scala a Groovy (Groovy++). 

Gridgain má integrované technológie [10]: 

 Computional Grid

 In-Memory Data Grid

Computional grid (výpočtový grid) je technológia, ktorá má na starosti distribúciu procesnej 

logiky. Podobne ako Hadoop podporuje techniku spracovávania zvanú MapReduce, ktorá 

rozdeľuje pôvodnú výpočtovú úlohu na viacero čiastkových úloh vykonávaných paralelne v 

distribuovanom prostredí. 

Nami zvolený algoritmus boosting sme aplikovali na základný klasifikátor, ktorým boli 

rozhodovacie stromy. Distribuovaná verzia algoritmu využíva model MapReduce. Ten najprv 

rozdelí a rozošle (metóda Map) podúlohy na pracovné uzly a následne na každom zo 

zúčastnených uzloch prebehne tvorba čiastkového modelu. Všetky čiastkové modely sú po 

odoslaní späť na hlavný pracovný uzol spájané do hotového klasifikátora (metóda Reduce).  

Hlavná myšlienka distribúcie výpočtu spočíva v identifikovaní čiastkových úloh, ktoré je 

možné spúšťať paralelne. V našom prípade sa jedná o jednotlivé modely reprezentujúce 

čiastkové binárne stromové klasifikátory pokrývajúce jednotlivé triedy. Tieto sú v závislosti od 

počtu tried vykonávané na jednotlivých pracovných uzloch, kde sú boostingom zároveň 

vylepšované. Distribúciu podúloh riadi jeden z uzlov, ktorý zisťuje počet dostupných 

výpočtových uzlov, ktoré sa budú podieľať na vytváraní výsledného klasifikačného modelu. 

Následne rozdelí všetky podúlohy vzhľadom na počet zúčastnených pracovných uzlov. 

Implementovaná metóda rozdeľovania čiastkových úloh prideľuje podúlohy rovnomerne na 

všetky z pracovných uzlov. Po ich vykonaní sú jednotlivé čiastkové modely odoslané späť na 

hlavný uzol, ktorý ich spojí do finálneho klasifikačného modelu.  

IV. EXPERIMENTY A VYHODNOTENIE

Efektívnosť a škálovateľnosťnavrhnutého prístupu sme sa rozhodli vyhodnocovať jeho 
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testovaním v testovacom prostredí vybavenom 12 pracovnými stanicami s konfiguráciou Intel® 

Xeon® W3550, 3.06 GHz, 4 GB RAM prepojenými 1GBit lokálnou sieťou. Experimenty sme 

realizovali nad dvoma korpusmi dokumentov – Reuters-21578 (tlačové správy z viacerých 

tematických oblastí) a Medline (korpus zameraný na medicínske články). Korpus Reuters-21578 

obsahuje 22526 termov v 7769 dokumentoch patriacich do 90 kategórií. Korpus Medline 

obsahuje 171936 termov v 49480 dokumentoch patriacich taktiež do 90 kategórií. Na tvorbu 

klasifikačných modelov sme využívali postupne od 1 až po 12 pracovných staníc a maximálny 

počet iterácii sme pre boosting jednotlivých čiastkových modelov nastavili na hodnotu 10. 

Experimenty na jednotlivých pracovných staniciach boli opakované trikrát a uvedené hodnoty 

časov potrebných na vytvorenie klasifikačného modelu na danom počte pracovných uzlov 

predstavuje spriemernenú hodnotu týchto časov.  

Na Obr.1 a Obr.2 sú znázornené namerané hodnoty  časov tvorby klasifikačného modelu 

boosting rozhodovacích stromov vo zvolenom testovacom prostredí. Dôvodom nelineárnej 

závislosti času tvordby modelov a počtu pracovných staníc je rozličná frekvencia výskytu 

jednotlivých kategórií v rámci korpusu. To znamená, že pracovné uzly, ktoré spracovávali 

kategórie s vyššou frekvenciou výskytu dokumentov v rámci korpusu, trvala tvorba čiastkového 

modelu dlhšie vzhľadom na zložitosť modelu ako tým, ktoré spracovávali kategórie s výskytom 

nižším. Prideľovanie podúloh na jednotlivé pracovné uzly nebralo ohľad na komplexnosť 

jednotlivých podúloh a mohol nastať jav, kedy hlavný uzol čakal na dokončenie 

najkomplexnejších podmodelov. 

Obr. 1  Graf závislosti času tvorby modelu od počtu pracovných staníc (Reuters). 

Obr. 2  Graf závislosti času tvorby modelu od počtu pracovných staníc (Medline). 
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V. ZÁVER 

Ako vhodnú možnosť zlepšenia súčasnej implementácie navrhujeme do budúcnosti použitie 

optimalizačných metód pri rozdeľovaní podúloh na pracovné uzly. Tie by z množiny 

naindexovaných kategórií a im prislúchajúcich štatistík ich výskytu v korpuse vedeli prideľovať 

kategórie pracovným uzlom rovnomernejšie. Tým pádom by všetky uzly prijali na spracovanie 

množiny kategórií s približne rovnakou náročnosťou spracovania, čím by sa zefektívnil celý 

proces tvorby modelu. V inom prípade, ak by napríklad nebolo gridové prostredie homogénne 

(rôzna výkonnosť zúčastnených pracovných staníc), vidíme možné riešenie v analýze prostredia, 

a následnom prideľovaní náročnejších úloh tým staniciam, ktoré disponujú vyšším výpočtovým 

výkonom.  
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Abstrakt – Článok sa zaoberá vývojom multiagentového simulátora založeného na systéme
CLIPS (C Language Integrated Production System). Ciel’om bolo vytvorenie riadiaceho
systému, ktorý riadi simulačný proces a komunikáciu medzi agentmi. Použı́vatel ’ môže
ovládat’ simulátor a sledovat’ aké akcie agenti vykonali. Správanie jednotlivých agentov je
definované pomocou nástroja CLIPS ako súbor pravidiel, faktov a objektov.

Kl’účové slová – CLIPS, komunikácia, multiagentový simulátor, pravidlový systém

I. ÚVOD

Multiagentová simulácia nám umožňuje modelovat’ a simulovat’ rôzne situácie, kde vystupujú
agenti, ktorı́ medzi sebou interagujú [1]. Na základe výsledkov takýchto simuláciı́ môžeme lep šie
pochopit’ procesy alebo sa rozhodnút’ na základe ich výsledkov. V minulosti bolo vytvorených
vel’a multiagentových simulátorov založených na rôznychparadigmách a programovacı́ch jazykov.
Tento článok popisuje návrh a implementáciu simulátora založeného na dvoch systémoch –
programovacom jazyku Java a nástroji na tvorbu pravidlových systémov CLIPS.

Vytvorený simulátor musı́ spĺňat’ tieto určené požiadavky [2]:

• Simulátor poskytuje interakciu medzi použı́vatel’om a jednotlivými agentmi, použı́vatel’ má
možnost’ vidiet’ akcie agentov.

• Agenti môžu byt’ rôzneho typu. Každý agent je reprezentovaný nezávislým podsystémom.
Správanie a prostredie agenta je definované pomocou programu v CLIPS-e.

• Simulátor riadi celý simulačný proces a zabezpečuje synchronizáciu akciı́ agentov. Simulátor
dokáže simuláciu spracovávat’ aj paralelne.

• Medzi agentmi je umožnená komunikácia, aby si agenti medzi sebou mohli vymieňat’ infor-
mácie. Agenti môžu pomocou komunikácie zı́skavat’ informácie o ostatných agentoch alebo
menit’ ich stavy/prostredia.

II. NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA MULTIAGENTOVÉHO SIMULÁTORA

A. Architektúra multiagentového simulátora

Schéma simulátora je znázornená na obr. 1. Základnou čast’ou simulátora je riadiaci mechaniz-
mus, ktorý umožňuje načı́tanie definı́cie pre každého agenta zo súboru. Taktiež riadi celkový prie-
beh simulácie tým, že umožňuje každému agentovi vykonat’akciu v každom simulačnom kroku.
Pomocou grafického rozhrania je použı́vatel’ovi umožnené ovládat’ simulačný proces a sledovat’
akcie vykonané agentmi. Riadiaci mechanizmus odovzdáva požiadavky na vykonanie komunikácie
správcovi komunikácie.

B. Realizácia agenta pomocou nástroja CLIPS

Každý agent multiagentového simulátora spolu so svojim prostredı́m je realizovaný pomocou
samostatného CLIPS prostredia [3]. CLIPS prostredie agenta obsahuje všetky potrebné údajo vé
štruktúry a procedúry pre správnu reprezentáciu a správanie agenta a jeho lokálneho prostredia.

Samotná reprezentácia agenta vo vnútri CLIPS prostredia je realizovaná pomocou jazyka COOL
(CLIPS Object Oriented Language) , ktorý je súčast’ou CLIPS-u. Každý agent je definovaný
pomocou svojej vlastnej triedy. Pre tieto potreby bola vytvorená preddefinovaná trieda AGENT,
od ktorej musia byt’odvodené ostatné triedy agentov. Polymorfizmus a dedenie umožňujú vytvorit’
heterogénnych agentov v simulácii. Definı́cia triedy AGENT:
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Obr. 1 Schéma multiagentového simulátora.

(defclass AGENT
(is-a USER)
(role abstract)
(slot id (type SYMBOL)))

Objekt agenta obsahuje sloty rôznych typov, ktoré reprezentujú atribúty, stavy alebo vlastnosti
daného agenta. Pomocou pravidiel a funkciı́ sa definuje správanie daného agenta. Taktiež je sú-
čast’ou CLIPS prostredia aj okolie agenta pozostávajúce z okolitých objektov, vzt’ahov, vlastnostı́,
atd’.

Pravidlá možno z hl’adiska vykonania akcie rozdelit’ na akčné a pomocné. Akčné pravidlá
indikujú, že agent alebo entita jeho prostredia vykonalaakciu. V pravidle je určené v akom čase
a za akých podmienok môže akcia nastat’. Akčné pravidlo pridáva do CLIPS prostredia agenta
špeciálny fakt, ktorý indikuje, že agent vykonal akciu. Pomocné pravidlá slúžia na odvádzanie
nových vzt’ahov v prostredı́ agenta. Na základe podnetovz okolitého sveta reagujú na zmeny.
Pomocné pravidlá vytvárajú základnú kostru správania sa agenta a entı́t v jeho prostredı́.

Pravidlá z hl’adiska komunikácie možno rozdelit’na komunikujúce a nekomunikujúce. Komuni-
kujúce pravidlá sú také, ktoré do CLIPS prostredia agenta vkladajú správy. Správy sú spracovávané
správcom komunikácie. Nekomunikujúce pravidlá neuskutočňujú komunikáciu, a teda ich činnost’
priamo neovplyvňuje ostatných agentov.

C. Komunikácia

Komunikáciu medzi agentmi riadi a organizuje správca komunikácie. Základné funkcie správcu
komunikácie sú:

• prijı́ma od riadiaceho mechanizmu prı́kaz na vykonanie komunikačnej procedúry a odovzdáva
mu spät’ riadenie po skončenı́ činnosti,

• zbiera všetky správy v CLIPS prostredı́ agenta,
• vykonáva akcie určené na základe typu akcie a tela správy,
• zabezpečuje, aby správy boli odoslané správnemu adresátovi.
Správca komunikácie využı́va fakty pre reprezentáciuspráv. V procese simulácie komunikačné

pravidlá pridávajú do CLIPS prostredia agenta správy. Správca komunikácie zbiera tieto správy
a vykonáva akcie, ktoré týmto správam prislúchajú. Správy môžeme rozdelit’ na akčné a dotazo-
vacie.

Akčné správy sú tie, ktoré vykonávajú zásah do prostredia iného agenta alebo menia stav tohto
agenta. Pre účely týchto akciı́ boli vytvorené správy:
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Message – pre všeobecnú správu,
Create-Agent – pre vytvorenie agenta,
Remove-Agent – odstránenie agenta,
Set-Agent-Slot – zmenu stavu agenta,
Create-Object – vytvorenie objektu prostredia,
Remove-Object – odstránenie objektu prostredia,
Set-Object-Slot – zmenu stavu objektu,
Remove-Fact – odstránenie faktu,
Set-Fact-Slot – zmenu slotu faktu.

Dotazovacie správy slúžia na zı́skavanie informáciı́o ostatných agentoch v simulácii. Pri
spracovanı́ dotazovacı́ch správ nedochádza k zmene prostredia iného agenta. Prijı́matel ’om správy
je vždy jej odosielatel’, ktorý chce zı́skat’ novú informáciu. Pre účely zı́skavania informáciı́
o ostatných agentoch boli vytvorené správy:

Request – zı́ska informáciu o agentoch spĺňajúcich dané podmienky,
Get-Agent-Slot – zı́ska konkrétny stav agenta,
Get-Object-Slot – zı́ska konkrétny stav objektu prostredia agenta,
Get-Fact-Slot – zı́ska hodnotu slotu faktu v prostredı́ agenta.

III. RIADENIE SIMULÁCIE

Riadenie simulácie možno vykonávat’rôznymi spôsobmi. V CLIPS prostredı́ agenta sa odpal ’ujú
akčné aj pomocné pravidlá a komunikujúce aj nekomunikujúce. V jednom časovom okamihu môže
agent vykonat’najviac 1 akciu, a teda sa môže odpálit’najviac 1 akčné pravidlo. Počet pomocných
pravidiel odpálených v jednom časovom kroku je neobmedzený.

V každom kroku je agentovi poskytnutý priestor na odpal’ovanie pravidiel. Ak v prostredı́ nie
sú žiadne pravidlá na odpálenie a agent ešte nevykonalakciu, tak agent skončı́ svoju činnost’
a odovzdá riadenie systému. Počas odpal’ovania pravidiel je potrebné zabezpečit’ komunikáciu,
pretože vd’aka komunikácii sa môžu do prostredia agenta pridat’fakty, ktoré umožnia odvodzovanie
d’alšı́ch pravidiel.

Na riadenie simulácie boli navrhnuté a implementované 2 metódy spracovania: sekvenčné a
paralelné spracovanie. Pri sekvenčnom spracovanı́ je v akomkol’vek okamihu simulácie vykoná-
vaná činnost’ najviac 1 agenta. Spracovanie je uskutočnené na zozname agentov, pričom poradie
agentov môže byt’:

• určené poradı́m definı́ciı́ agentov,
• náhodne premiešané.

Paralelné spracovanie pracuje v 2 módoch:

• paralelný mód,
• sekvenčný mód.

V paralelnom móde sa pracuje, ak sa odpal’ujú nekomunikujúce pravidlá. Využı́vajú sa viaceré
vlákna na vykonanie simulácie. Po skončenı́ paralelného módu sa prepne spracovanie na sek-
venčný mód. Dôvodom pre realizáciu v 2 módoch bolo vyhnút’ sa neustálemu prerušeniu pri
paralelnom spracovanı́ v dôsledku komunikácie. Komunikácia medzi agentmi neumožňuje, aby
sa celé spracovanie vykonávalo v paralelnom móde. Dotazovacie správy by mohli v paralelnom
móde vracat’ neaktuálne informácie. Akčné správy bymohli zmenit’ prostredie agenta, v ktorom
sa práve odvádzajú fakty pre nejakú nastávajúcu akciu agenta.

A. Zavedenie simulačného času

Čas v simulácii postupuje každým simulačným krokom. Čas je na začiatku simulácie rovný
0 a každým krokom sa jeho hodnota zvyšuje o 1. V jednotlivy´ch prostrediach agentov je nutné
udržiavat’ informácie o aktuálnom čase. Niektoré akcie agentov môžu závisiet’ od času. Na tento
účel slúži špeciálny fakt času Time:

(deftemplate Time
(slot T (type INTEGER))
(slot delta (type INTEGER)))

Slot T obsahuje absolútnu hodnotu času, čiže T = 0, 1, 2, .... Slot delta obsahuje časový úsek,
ktorý určuje časové obdobie v simulácii od poslednej vykonanej akcie pre daného agenta. Ak
agent vykonal akciu v predchádzajúcom kroku simulácie, tak hodnota delta nadobúda hodnotu 1.

Pre potreby uchovania informácie o relatı́vnej zmene času v simulácii je vytvorený špeciálny
fakt Timer:
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(deftemplate Timer
(slot id (type SYMBOL))
(slot t (type INTEGER) (default 0)))

Slot t je v každom simulačnom kroku inkrementovaný systémom riadenia. Slot id slúži na
pomenovanie časovača, ktorých môže byt’ v prostredı́väčšı́ počet. Tento fakt slúži v prı́pade, ak
je vykonanie jednej akcie podmienené vykonanı́m inej akcie s tým, že medzi akciami je nutný
istý časový posun.

IV. EXPERIMENTY A VYHODNOTENIE

Na vytvorenom prototype multiagentového simulátora bolo vykonaných niekol’ko experimentov.
Prvý experiment sa zameriava na porovnanie rýchlosti simulácie medzi sekvenčným a paralelným
spracovanı́m. Použitý prı́klad obsahuje 3 rôzne typy agentov. V prı́klade je vykonávaná značná
komunikácia. Pri rôznom počte agentov v simulácii sú namerané trvania simulácie uvedené
v tabul’ke 1.

Tabul’ka 1
Výsledky porovnania sekvenčného a paralelného spracovania

Počet agentov Sekvenčné spracovanie Paralelné spracovanie

5 0,293 s 0,338 s

14 0,975 s 0,978 s

80 7,537 s 6,092 s

500 1 min 19,425 s 1 min 7,319 s

1000 4 min 6,011 s 3 min 38,355 s

Pri väčšom počte agentov sa rýchlost’simulácie pri par alelnom spracovanı́ zrýchlila a to najviac
o 15% oproti sekvenčnému spracovaniu. Pre paralelné spracovanie boli použité 4 vlákna, z čoho
vyplýva, že pri paralelnom spracovanı́ nedošlo k výraznému zvýšeniu rýchlosti spracovania.
Prı́klad bol upravený s použitı́m len dvoch typov agentov, čı́m sa odstránila komunikácia. V tomto
prı́pade došlo k nárastu rýchlosti, a to o 20%.

Druhý experiment sa zameriava na využitie operačnej pamäte. Pre lepšiu predstavu sú znázor-
nené aj informácie o počte vykonaných akciı́ a poslaných správach. Výsledky tohto experimentu
sú znázornené v tabul’ke 2.

Tabul’ka 2
Závislost’ počtu akciı́, správ a využitia operačnej pamäte od počtu agentov v simulácii

Počet agentov Počet akciı́ Počet správ Pamät’

5 34 40 (23+17) 82 MB

14 108 140 (82+58) 104 MB

80 668 844 (498+346) 258 MB

500 4039 5053 (2909+2144) 1,1 GB

1000 8081 10083 (5828+4255) 1,9 GB

Z výsledkov experimentu vyplýva, že vel’kost’použitej operačnej pamäte je priamoúmerná počtu
agentov v simulácii. Každý agent použı́va vlastný CLIPS program, čo sa odráža aj na vel ’kosti
potrebnej operačnej pamäti. Množstvo využitej pamäte je závislé aj na zložitosti reprezentácie
agenta a jeho prostredia.

Na simulátore bol vykonaný experiment pre porovnanie rýchlosti rovnakej simulácie riešenej
rôznym počtom CLIPS prostredı́. V jednom prı́pade sú agenti reprezentovanı́ vlastnými CLIPS
prostrediami a v druhom prı́pade len jediným CLIPS prostredı́m so všetkými agentmi. Č asy
priebehov simuláciı́ sú znázornené v tabul’ke 3.

Tabul’ka 3
Výsledky porovnania rýchlosti spracovania pri rôznom spôsobe realizácie

Riešenie – 4 agenti Riešenie – 1 agent

Počet krokov Cˇas Čas

1000 48,3 s 25,6 s

10000 12 min 48,2 s 10 min 47,6 s
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Z výsledkov experimentu vyplýva, že simulácia je spracov aná rýchlejšie, ak je realizovaná
pomocou 1 CLIPS prostredia obsahujúceho všetkých agentov. Hlavným dôvodom je menšı́ počet
prostredı́, a tak isto sa neuskutočňuje komunikácia medzi agentmi prostrednı́ctvom simulátora.

Z hl’adiska programovania má však riešenie so samostatnýmiagentmi aj niektoré výhody. Pri
programovanı́ konkrétneho agenta sa zaoberáme konkrétne len správanı́m tohto agenta. Agenti
sú systémovo nezávislı́ a nemusia závisiet’ od všetky´ch agentov. Na druhej strane je potrebné
zabezpečit’korektnú komunikáciu medzi agentmi. Vysoká intenzita komunikácie znižuje možnost’
využitia paralelného spracovania. Rýchlost’ simulácie by sa dala zvýšit’ použitı́m nejakej pokro-
čilejšej metódy paralelného spracovania.

Agenti v niektorých simuláciách môžu vo svojich prostrediach uchovávat’vel ’a redundantných
informáciı́. Zdiel’anie informáciı́ je obmedzené, ked’že agenti sú tvorenı́ nezávislými subsystémami.
Komunikácia rieši potrebu zdiel’ania informáciı́ medzi viacerými agentmi. Tým, že sú agenti
riešenı́ ako nezávislé subsystémy, kladú sa vysoké nároky na pamät’ový priestor.

V. ZÁVER

Ciel’om práce bolo navrhnút’a implementovat’multiagentový simulátor na báze nástroja CLIPS.
Multiagentový simulátor je realizovaný v programovacom jazyku Java. V simulátore je za-
bezpečená komunikácia medzi agentmi, synchronizáciačinnostı́ agentov a možnost’ paralelného
spracovania simulácie.

Na vytvorenom simulátore bolo vykonaných niekol’ko experimentov. Rýchlost’ simulácie pri
paralelnom spracovanı́ sa zvýšila len nepatrne oproti sekvenčnému spracovaniu, a to aj v prı́-
pade kedy nedochádzalo ku komunikácii. Zefektı́vnit’ paralelné spracovanie by sa dalo využitı́m
pokročilejšı́ch metód.

Agenti sú riešenı́ v simulácii ako nezávislé subsyste´my, čo sa prejavilo na vel ’kej pamät’ovej ná-
ročnosti. Viacerı́ agenti by mohli byt’zlúčenı́ do skupiny, pričom táto skupina bola reprezentovaná
jedným subsystémom.
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<http://clipsrules.sourceforge.net/>.

ISBN 978-80-553-1440-2 c© 2013 FEI TUKE 236

http://clipsrules.sourceforge.net/


Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 237 

Dielectric Spectroscopy of Transformer 

Oil Based Ferrofluid   

1
Jozef Király, 

2
Roman Cimbala, 

3
Martin German-Sobek,

4
Vieroslava Sklenárová 

1,2,3,4
 Department of Electric Power Engineering, Faculty of Electrical Engineering and 

Informatics, Technical University of Košice, Slovak Republic 

1
jozef.kiraly@tuke.sk, 

2
roman.cimbala@tuke.sk, 

3
martin.german-sobek@tuke.sk 

Abstract — The article deals with two ferrofluids based on a transformer oil with different 

concentration of magnetic nanoparticles and dependence of capacitance and dissipation factor tgδ 

by two different temperatures. It also deals with influence of action external magnetic field to the 

behavior of these parameters.  

Keywords — ferrofluid, dielectric spectroscopy, magnetic particle concentration, transformer oil 

I. INTRODUCTION 

Ferrofluids are fluids consisting from carrier fluid and ferromagnetic nanoparticles coated by 

surface active substance. Respects to size of particles, ferrofluids are colloidal fluids. Common 

size of nanoparticles is from 2 to 20 nm. As mentioned, these particles are coated by surface 

active substance – surfactant. In most cases takes the role of surfactant oleic acid, which is 

monounsaturated omega-9 fatty acid. Except this fatty acid can be used also 

tetramethylammonium hydroxide, or citric acid. Molecules of oleic acid are made from polar 

hydrophilic head and long unipolar hydrophobic chain. Main function of surfactant is to prevent 

from clustering. Particles which were created from many nanoparticles would be too heavy to 

stay dispersed in volume of fluid by Brownian motion. In case of ferrofluid usage as 

replacement of transformer oil is important to note that the settled particles can cause 

inhomogeneity in insulation system of high voltage devices. 

The wide possibilities of ferrofluid application are based on fact, that these fluids can be 

positioned inside technical device by acting external magnetic field. Most common use of 

ferrofluids today is as airtight and lubricating seals in rotary shafts. This is based on fact, that 

gradient of magnetic field keeps the ferrofluid in correct position, even in case of pressure 

differences between the two separated compartments [1].  

Investigation of properties of these materials can be done in many ways. From view of 

transformer oil ageing is important to define influence of temperature on electro-physical 

properties of these fluids. It is given by fact, that operating temperature of transformer oil can 

be from 50°C to approx. 100°C. So it is necessary to investigate properties by higher 

temperatures. For comparison of temperature influence is paper aimed to measurement of 

capacitance and dissipation factor by standard temperature (20°C) and for increased 

temperature (50°C). The next step of research should be aimed to investigation for higher 

temperatures (over 80°C) 

II. COMMON PHYSICAL PHENOMENA IN FERROFLUIDS

A. Magnetophoresis and dielectrophoresis 

Magnetodielectric anisotropy can be described as influence of external magnetic field on 

dielectric properties of magnetic fluids. These properties are affected by changes in magnetic 

fluid structure, due to processes of magnetic nanoparticles structuralisation. Structuralisation of 

magnetite nanoparticles into direction of acting field (magnetic field, electric field) can be 

described by processes of magnetophoresis and dielectrophoresis. Also influence of temperature 

is not inconsiderable due to phenomenon of thermomagnetic convection and as well a thermal 

dependence of magnetization according to Langevin function. These structural changes cause 

that dielectric parameters (capacitance, dissipation factor, electric strength, dielectric constant 
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etc.) are changing. Process of creating long chains due to magnetophoresis, dielectrophoresis 

and thermomagnetic convection is called bridging.  

One type of mechanism of creating bridges is bridging due to presence of magnetic field. 

This phenomenon is called magnetophoresis. General principles of magnetophoresis can be 

briefly explained by few equations.  Potential energy of a particle can be written as [2]: 

  
(     )

   
   (1) 

Where V is volume of particle,    is magnetic susceptibility of particle,    is magnetic 

susceptibiliuty of medium,   is permeability of vacuum and B is magnetic flux density. 

Equation for magnetic force, which is acting on particle, can be written as [2]: 

         
(     )

   
 (   )    (2) 

Due to (2) an inhomogeneous magnetic field can create a force, which can act on particle in 

liquid. The drag force which acts on particle during a movement can be described as [2]: 

          (3) 

Influence of environment viscosity is given in (3) by η. Thus force acting is directly 

proportional to viscosity of environment and to radius of particle. [2] 

Equation for magnetophoretic velocity can be written as: 

  
 

 

(     )

   
  (   )    (4) 

This equation shows that velocity of particle is directly proportional to difference between 

magnetic susceptibility of medium and particle. [2] 

Magnetophoresis can be in general divided into two types. Positive magnetophoresis appears 

in case, when permeability of environment (fluid) is lower than permeability of particles. In this 

case are particles attracted to local maxima of inhomogeneous magnetic field and repelled from 

minima. For negative magnetophoresis is necessary, that permeability of environment is higher 

than permeability of particles. [3] 

Whereas magnetophoresis occurs under influence of magnetic field, for dielectrophoresis is 

necessary presence of inhomogeneous electric field. This phenomenon can be short described as 

force acting on particle during exposition of inhomogeneous electric field. 

Inhomogeneous field creates a gradient which causes migration of dipole particles. It should 

be noted, that particles must be dipoles, but they need not have charge. Degree of 

dielectrophoresis and thus velocity of particles migration is dependent on particle size and 

shape, properties of environment and on properties of acting field. [4] Equation for force acting 

on dipoles without charge can be written as [4]:  

  
     

  
   [

 

   
  ( )]

  

   (5) 

In this equation (5) is relative permittivity of environment represented by εm. Equation for 

this model assumes that particles are prolate spheroids with diameter D and length L. Ratio 

between relative permittivity of particles and environment is represented by α. Aspect ratio 

between diameter and length is represented by β.[2] 

 Migration of particles which is parallel to drag force is given by: 

        ( )  (6) 

For conductive particles we can assume that     , therefore α→∞ and 
 

   
  . After 

combining equations (5), (6) and substituting 
 

   
  , and taking the limit β→∞ we can write 

equation for particle velocity [4]: 

        
    

   
  

        

      
   (7) 

The influence of particle aspect ratio is provided only for β>5. Equally, β must be for this 

approximation >2. Velocity is directly proportional to square of the length. [4] 
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B. Bridging of nanoparticles and thermomagnetic convection 

For bridging, hence for creation of long chains is necessary sufficient long time of magnetic 

field presence. Experimentally was found, that for origin of long chain with length of 100 µm 

and more is necessary time approx. 100 s. This fact was considered for all experiments  

 In case of usage of these fluids as coolant in power transformer, it must be mentioned, that in 

this case, except presence of magnetophoresis and dielectrophoresis, is there also present 

phenomenon of thermomagnetic convection. This phenomenon can cause migration of 

nanoparticles and thus increases possibility of creating bridges in volume of magnetic fluid. 

Condition for this phenomenon is presence of temperature gradient and magnetic field. For use 

in cooling system of power transformer are conditions for thermomagnetic convection satisfied. 

The source of temperature gradient is heat produced by AC current in windings. Thus heat 

generated by winding and core of transformer creates in area inhomogeneous magnetic field 

and temperature gradient. 

It has to be mentioned, that magnetization of magnetic fluid is dependent on the value of 

magnetic field intensity and as well as on the carrier medium susceptibility. In a magnetic fluid 

where are present varying temperatures, the susceptibility is a function of the temperature as is 

showed on figure 1. Due to these facts, is aim of this article measurement of selected dielectric 

parameters by two different temperatures.  [5] 

Fig. 1  Langevin function for M=f(t) [5] 

III. EXPERIMENT

A. Experimental Base 

Experiment was performed on two samples, with different concentrations of magnetic 

nanoparticles. Samples are marked as sample A and B. Sample A is ferrofluid based on 

inhibited transformer oil with added oleic acid as surfactant. Concentration of magnetic 

particles is represented by value of magnetization which is given by manufacturer as 10 gauss, 

what is equal to 0,1 mT. Based on this fact, concentration is approximately 1%. Sample B is 

same ferrofluid as first, but magnetization of this specimen is 25 gauss, what is equal to 0,25 

mT. Also concentration of magnetic nanoparticles is more than twice as high. Specimens were 

placed in vessel made from PTFE in which was placed electrode system composite from 

Rogowski electrode system. External magnetic field was created by pair of permanent NdFeB 

magnets with magnetic induction 40 mT. Magnetic induction at place of electrodes was 

measured by Hall effect sensor. Diameter of electrodes was 20 mm and gap between electrodes 

was set for measurement to 1 mm. The measurement was realized for two temperatures 20°C 

and 50°C. Assignment of capacitance and dissipation factor was made by LCR meter in 

frequency range from 10 Hz to 2 MHz. 

B. Measurement of Capacitance and Dissipation factor 

As is shown on figures 2 and 3, anisotropy of capacitance is strongest in case of acting of 

perpendicular magnetic field. This is caused by fact that magnetophoretic force is stronger than 

dielectrophoretic force, which is acting in direction of electrode axis. Thus this force is creating 

a long chain which affects dielectric constant, which is proportional to capacitance. 
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On figures 4 and 5 are shown curves for dissipation factor. It is observable, that by lower 

frequencies approximately less than 1 kHz is dissipation factor too high. It’s caused by 

polarization losses of magnetic nanoparticles, which are rotating into direction of acting electric 

field. For higher frequencies particles can’t follow changes of acting electric field, thus the 

dielectric losses are decreased. For demonstration of magnetodielectric anisotropy is on figure 6 

shown detail for specimen A.    

Fig. 2 Frequency dependence of capacity for temperature 20°C and 50°C for specimen A (10 Gauss) 

Fig. 3 Frequency dependence of capacity for temperature 20°C and 50°C for specimen B (25 Gauss) 
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Fig. 4 Frequency dependence of dissipation factor for temperature 20°C and 50°C for specimen A (10 Gauss) 

Fig. 5 Frequency dependence of dissipation factor for temperature 20°C and 50°C for specimen B (25 Gauss) 

Fig. 6 Detail of frequency dependence (1kHz to 100kHz) of dissipation factor for temperature 20°C and 50°C for 

specimen A (10 Gauss) 
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IV. CONCLUSION

This article was aimed to perform comparison of magnetodielectric anisotropy by different 

temperature and concentration. This anisotropy was shown on measurement of capacitance and 

dissipation factor. The effect of influence of external magnetic field is best recognizable by 

measurement of capacitance. 

Significant differences between values without external magnetic field and with 

perpendicular magnetic field are caused by bridging phenomenon between electrodes. As was 

mentioned in article, this phenomenon is caused by magnetophoresis, dielectrophoresis and also 

thermomagnetic convection. 

Influence of temperature to magnetodielectric anisotropy is less significant, because of 

similar values measured by lower and higher temperatures. Higher temperature affects mainly 

values of capacitance and dissipation factor. Character of anisotropy was not significantly 

affected. 

As was mentioned, the next field of research should be aimed to investigation of behavior of 

these specimens by higher temperature in range from 20°C to 100°C.  
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Abstract — This paper deals with creating the application of augmented virtuality using computer 

graphics technologies based on Chroma Keying method for object detection and on the object 

geometry and transformations calculation. In detail describes the implementation of software 

environment for application of augmented virtuality in programming language Java. It provides the 

limitations on implemented software and display real elements in virtual space. Equally evaluates the 

results of testing created system and shows its universal use.   

Keywords — augmented virtuality, virtual reality, Chroma Keying, object recognition 

I. INTRODUCTION 

The virtual reality technologies are the latest and the most modern ways of communication 

human-computer today. After the success this applications in the world of computer games, 

virtual reality today gets into the sphere of training pilots, drivers of medicine and surgery, into 

the industry in a user manuals, but also in education and research. Due to the high deployment 

and development of technology, is possible that virtual reality will become a part of computer 

equipment in the nearly future. Augmented virtuality (AV) is young technology like formerly 

augmented reality. Related works about AV are [13], [19] which mainly deal a visualization of 

real people into the virtual world. The motivation of this paper is similar. 

II. AUGMENTED VIRTUALITY AND OBJECT RECOGNITION

Virtual reality (VR) is defined as computer-generated, interactive three-dimensional 

environment, into which is the user embedded. The user sees a scene with each eye from a 

different angle, and this is the way to create a credible 3D scene. There are several technologies 

applicable when creating VR applications. One of these technologies is mixed reality (Fig. 1). 

Mixed reality (MR) is an area of computer science research that aims at combination of real 

world with generated data (virtual reality). Such computer generated graphical objects are 

blended in to real environment in real time. Real world data are provided though sensors in real 

time back to mixed reality system [6], [7]. Mixed reality can according to [5] originate from at 

least one of these technologies: augmented reality (AR) and augmented virtuality (AV). 

Fig. 1 Milgram’s definition of real to virtual world transition (reality-virtually continuum) 

Real 

environment 

Augmented 

reality 

(AR) 

Augmented 

virtuality 

(AV) 

Virtual 

environment 

Mixed reality 

(MR) 
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AR means that the real world is enriched by virtual elements. Moreover concept AV means that 

the virtual world is enriched by elements of real word. Mixed reality covers both concepts of 

AR and AV. It is actually a continuous space between reality and virtuality and is bounded on 

one side real and on the other side virtual environment [5]. The main principle of augmented 

virtuality and reality technologies is the fact that both technologies arise in the real time. To 

create platform independent application is especially using programming language Java. 

Augmented virtuality contains of the real elements and computer generated synthesized virtual 

elements (Fig. 2). 

Fig. 2 Principle of augmented virtuality applications 

Real objects are received from camera device record in the frame representation. Object 

which enriches virtual space is detected from each record frame and is calculated its 

transformation in the real space. In the same transformation is the real object embedded into 

virtual space. This ensures that real object has the same motion status in the real world and 

virtual space. In each frame from video capture is looking for a real object. Software detect 

object by one of the cognitive algorithms for object recognition in digital image. Next step is 

created digital image of the real object with transparent background. Next one it is calculated 

position of the real object. Based on this position is created transformation matrix, in which are 

later real elements displayed in virtual scene. In real world object performs the displacements 

transformation and in the planar representation is this motion perceived as displacements and 

scaling. More information about this technology can be found at [5] - [18]. 

Chroma Keying is one of the methods for object recognition and detection in digital images. 

This detection method is based on the concatenation of two images to one with mask. Mask 

defines area of digital image with transparent pixel values and area with detected object’s pixels 

(Fig. 3). 

Fig. 3 Chroma Keying method and mask 
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Method detects object on monochromatic background with specific green or blue color and 

real elements reach new background defined in second digital image [4]. In the first digital 

image are founded pixels with keying color values. These pixels have black representation and 

object’s pixels have white representation in the mask. Chroma Keying method is rather 

increasing method to detect object. Negative characteristics are incorrect detection in case of 

bad lighting of the real object and poor choice of background color. 

III. CALCULATION OF GEOMETRY

One of the basic terms used in computer graphics is calculation of geometry. Calculation of 

geometry deals with role of analytic geometry, determine the distance of the two points and 

graphics transformations. Graphics transformation is the calculation of the location, orientation 

and appearance of object in space defined with matrix. The basic transformation matrices 

include modeling and the projection matrix and the fundamental transformation include 

displacement, rotation, skew and scaling of the object [2]. Perspective view defines different 

transformation of real elements in planar and space environment. In the 2D space are 

transformations of the object defined like moving sideways and scaling [3]. This is replied 

moving transformation in 3D space. To display real elements in virtual space is needed to 

calculate projection matrix. It is based on perspective view and point coordinates. In real 

environment are defined three transformations:  

1. Moving sideways in the record is defined as a moving to the x coordinate and size of

object is the same and steadfast (Fig. 4). For the value of the displacement dx in the 

x-direction (X0, X1 are original and new position of real object) is valid relationship 

(1). 

01 xxd x  (1) 

Fig. 4 Moving sideways in 2D and 3D sphere 

2. Movement on the place in the record is defined as a change in dimensions of the real

object, but there is no displacement in the y-direction (Fig. 5). 

3. 

Fig. 5 Movement on the ground in 2D and 3D sphere 

4. Zoom in and out from the camera in the record is defined as a scaling property.

Negative value defines zoom in to the camera and positive value defines zoom out 

from the camera (Fig. 6). Calculation the distance dz from the camera is based on the 
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relationship to new coordinates in perspective view (2) – when d  is original distance 

between real object and  camera; X,X’ are new and original size of object. 

d
x

x
dd z 


 (2) 

Fig. 6 Scaling movement in 2D and 3D sphere 

IV. SOLUTION AND RESULTS

Created application makes system of virtual reality technology that allows enriching real 

elements into the virtual scene. Application also allows detect real object in the camera record 

based on Chroma Keying algorithm and calculate transformation matrix based on single point 

perspective. 

This software product was created as augmented virtuality application in programming 

language Java. Implementation was supplemented by the Java3D and OpenCV library functions. 

Java3D library allows working with virtual objects and OpenCV library allows working with 

many cameras and post processing record. Implemented software contains of the three thread 

modules which communicate through shared memory (Fig. 7).  

Fig. 7 Section diagram of system modules 

Threads read from shared memory and write data into this. It’s not possible to read data from 

memory that haven’t been written yet. Between modules of system belong module for camera 

record, module for detection and filtration object from digital image and module for creating 

virtual environment. Threads and parallel processing provide option for augmenting virtual 

environment with real elements in real time (Fig. 7). 

Threads are represented with independently modules. This way of treatment developed and 

parallel processing problems minimum time delay of object rendering compared to its filtration 

and detection. Real-time processing in the shortest delays is the main condition for augmented 

virtuality and reality systems. 

Module for camera record creates a sequence of frames from camera device and save them to 

the shared memory. Equally saves to the shared memory calculated color key value of real 

environment background for object detection with Chroma Keying algorithm. 

Module for detection and filtration reads frame of real object from the shared memory and 

runs object detection. Real object is filtered from digital frames based on the keying of the 
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background color and set background of the object to transparent based on transformation 

relations (1) and (2). Next step is calculation of the object geometry and its transformation in 

real environment. From the awarded data is created transformation matrix used to display real 

object in virtual sphere. 

Module for displaying virtual environment creates virtual sphere with Skybox technology and 

grouping transformed virtual models. Real object is enriched to the sphere as a plane virtual 

model with texture represented with object filtered digital frame. This one is read from shared 

memory. Created augmented virtuality was tested in home domestic conditions and in LIRKIS 

laboratory of Technical University of Košice (Fig. 8). 

Fig. 8 Augmented virtuality system 

Application can be used for different purposes by changing virtual models and possible 

management apps. Used Chroma Keying method showed signs of bad object detection with 

autofocus camera device, of bed selected background of the real environment and of bed 

lighting of the real object. Difference of object detection time delay and displaying object in 

virtual sphere time delay was negligible. By the poor detection and filtration real object didn’t 

make the same relevant movement in real and virtual environment. 

V. CONCLUSION 

The proposed system for AV presented in the paper was created at DCI FEEI TU of Košice 

(Department of computers and informatics, Faculty of electrical engineering and informatics, 

Technical university of Košice). The goal was to create a programming environment for 

augmented virtuality application based on the keying method for object detection and on the 

object geometry calculation. For creating system was used application with indirect view, 

programming languages Java, OpenCV and Java3D. Application works with many type of real 

elements and allows detect them on different one color backgrounds. Virtual sphere reaches 

with the real object based on the object geometry. Then elements of the object perform the same 

movement in the real and virtual environment. Considering today’s technology and capabilities 

makes the solution of augmented virtuality system optimal and actual. Used Chroma Keying 

method and implementation system in parallel threads guarantees optimal and universal 

application to detect object from the image and insert it to the virtual sphere.  
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Abstrakt —Tento príspevok sa zaoberá meraním účinnosti tienenia elektromagnetického poľa 
v závislosti na frekvencii. Meranými objektmi boli stavebné materiály, ktorými boli vnútorná 
vláknocementová fasádna dosku Eterplan a vonkajšia fasádna doska Natura Pro. Hrúbka 
meraných objektov bola 8 mm. Meranie prebiehalo pri frekvenčnom rozsahu od 1 GHz do 13 GHz. 

Kľučové slová — účinnosť tienenia, Eterplan, Natura Pro, elektromagnetické pole 

I. ÚVOD 
Intenzívny rozvoj techniky sa okrem iného prejavuje aj neustálym nárastom počtu rádiových 

a internetových zariadení. V súčasnej dobe je bežné, že poskytovatelia internetu 
a telekomunikačných služieb umiestňujú svoje vysielače na strechách budov a dokonca vo 
väčšom počte. Šírenie vĺn z týchto vysielačov v podobe elektromagnetického poľa môže mať 
negatívny účinok na zdravie človeka[1]. 

V globále je možné vplyv elektromagnetického poľa rozdeliť na tepelný účinok a netepelný 
účinok. Zatiaľ čo tepelný účinok sa spája s pôsobením vysokofrekvenčného poľa, netepelné 
účinky sa spájajú s dlhodobým pôsobením slabých polí. Vzhľadom na dobu masového 
využívania mobilných telefónov (MT) nebolo do súčasnej doby možné vykonať dlhodobú 
(viacročnú) analýzu vplyvu žiarenia MT, ktoré by potvrdili alebo vyvrátili jeho priamy účinok 
na vznik konkrétnych chorobných zmien v ľudskom tele. Výsledky niektorých štúdií, 
sledujúcich len relatívne krátkodobé pôsobenie elektromagnetického žiarenia na živé 
organizmy však naznačujú isté zdravotné riziká vyplývajúce z používania MT. Z klinických 
symptómov sa môžu prejavovať napr. pocity tepla v oblasti ucha, bolesti hlavy, hmlisté 
videnie, poruchy činnosti autonómneho nervového systému atď.[2][3]. 

Problém vplyvu elektromagnetického poľa na človeka spočíva v tom, že nie je možné sa 
ubrániť v reálnom živote pri reálnych podmienkach pred elektromagnetickým poľom. V úvode 
bolo popísané, že sa počet zdrojov elektromagnetického poľa práve zvyšuje a je otázke pri 
umiestnení vysielačov na strechách, či ľudia bývajúci pod strechou nie sú vystavení 
nadmernému žiareniu elektromagnetického poľa.  
 Limitom elektromagnetického poľa sa venuje smernica 2004/40/EC, ktorá rozdeľuje 
spektrum frekvencie do niekoľkých rozsahov a ku každej priradzuje limitnú hodnotu pre 
intenzitu elektrického poľa E (V/m), intenzitu magnetického poľa H(A/m), hustotu 
magnetického toku B (µT) a iné limitné hodnoty. Tieto limitné hodnoty sú uvedené v tab.1. Pre 
výpočet limitných hodnôt je potrebné poznať frekvenciu, ktorá sa zadáva v jednotkách 
rozsahu, t.j. pri rozsahu 1-10 MHz sa udáva hodnota frekvencie f v MHz.   
 Vzhľadom na to, že neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, či je elektromagnetické 
žiarenie škodlivé, sú aj tieto limity otázne. Pravdou však zostáva, že sú preukázané účinky 
elektromagnetického žiarenia avšak zatiaľ nie je jednoznačný záver z prebiehajúcich 
výskumov vplyvu elektromagnetického poľa na človeka. Ako bolo skôr spomenuté, človek sa 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 250 

v každodennom živote pri bežných činnostiach elektromagnetickému poľu nevyhne, no je 
možné tento účinok potlačiť. Je preto dôležité tento tieniaci účinok zistiť a zmerať. 

Frekvenčné pásmo 
Intenzita 

elektrického poľa, E 
(V/m) 

Intenzita 
magnetického poľa, 

H (A/m) 

Hustota 
magnetického 
toku, B (µT) 

0  – 1  Hz — 1,63×105 2  ×105 

1  – 8  Hz 20000 1,63×105/f2 2×105/f2 

8  – 25  Hz 20000 2×104/f 2,5×104/f 

0,025  – 0,82  Hz 500/f 20/f 25/f 

0,82  – 2,5  Hz 610 24,4 30,7 

2,5  – 65  kHz 610 24,4 30,7 

65  – 100  kHz 610 1 600/f 2000/f 

0,1  – 1  MHz 610 1,6/f 2/f 

1  – 10  MHz 610/f 1,6/f 2/f 

10  – 110  MHz 61 0,16 0,2 

110  – 400  MHz 61 0,16 0,2 

400  – 2 000  MHz 3f1/2 0,008/f1/2 0,01/f1/2 

2  – 300  GHz 137 0,36 0,45 
Tab. 1 Limitné hodnoty podľa smernice 2004/40/EC[4] 

II. TIENENIE ELEKTROMAGNETICKÉHO POĽA

 Jediným možným prirodzeným spôsobom ochrany pred elektromagnetickým poľom sú 
obytné priestory. Tieniaci účinok stavebných materiálov je dôležitým ukazovateľom samotného 
tienenia hlavne v prípadoch, keď sa byt nachádza na najvyššom poschodí a na strechách sú 
umiestnené vysielače poskytovateľov internetu. Čím nižšie je byt umiestnený, tým je tieniaci 
účinok vyšší pokiaľ ide o prípade umiestnenia vysielačov na streche. Je však potrebné brať do 
úvahy, že v dnešnej dobe už takmer v každom byte je umiestnený wifi router, ktorého účinku 
sme neustále vystavovaní. Nehovoriac o tom, že v každom byte je dosah niekoľkých wifi sieti.  

 Tienenie je možné definovať ako schopnosť materiálu brániť prenikaniu 
elektromagnetického poľa. Tienenie využívajú rôzne druhy zariadení v rôznych oblastiach 
nášho každodenného života, od mobilných telefónov, mobilných staníc, wifi zariadení, 
internetu až cez rôzne lekárske zariadenia, komunikačné siete, elektronické zariadenia a pod. 
S tým úzko súvisí pojem elektromagnetická kompatibilita. Elektromagnetickú kompatibilitu by 
sme mohli definovať ako schopnosť zariadenia koexistovať v jednom elektromagnetickom 
prostredí [6][7][8].  

Ukazovateľom tieniaceho účinku elektromagnetického poľa je účinnosť tienenia SE. Podľa 
[5] je účinnosť tienenia elektromagnetického poľa daná súčtom odrazu R, viacnásobných 
odrazov B a absorpcie A elektromagnetického poľa odvodená ako: 

BRASE   









 





t

R

r eftSE
2

1log20.log1016,1684,15  (1) 

kde t je hrúbka materiálu, σ je merná vodivosť tieniaceho materiálu μr je permeabilita 
tieniaceho materiálu, f je frekvencia, δ  je hĺbka vniku. Hĺbka vniku je definovaná ako: 




..
2

 (2) 

  kde μ je permeabilita, v ktorej je zahrnutá aj permeabilita tieniaceho materiálu, σ je merná 
vodivosť tieniaceho materiálu, ω je uhlová rýchlosť.   

Ďalej tiež platí, že podľa [9] sa účinnosť tienenia vypočíta meraním ako: 
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Kde E2 je intenzita elektrického poľa v určitom bode tieneného priestoru, E1 je intenzita 
elektrického poľa dopadajúceho na tieniacu bariéru alebo stenu, H2 je intenzita magnetického 
poľa v určitom bode tieneného priestoru, H1 je intenzita magnetického poľa dopadajúceho na 
tieniacu bariéru alebo stenu. 

Účinnosť tienenia je možné vypočítať aj podľa vzťahov    (4-7) v prípade, že hodnota 
vysielaného signálu je nastavená v logaritmických jednotkách. 

   dBEdBESE 21   (4) 

   dBHdBHSE 21   (5) 

   dBVdBVSE 21   (6) 

   dBPdBPSE 21  (7) 

       pričom V2 je napätie vlny elektromagnetického poľa v určitom bode tieneného priestoru, 
V1 je napätie vlny elektromagnetického poľa dopadajúceho na tieniacu bariéru alebo stenu, P2
je výkon elektromagnetického poľa v určitom bode tieneného priestoru, P1 je výkon 
elektromagnetického poľa dopadajúceho na tieniacu bariéru alebo stenu. 

III. MERANIE ÚČINNOSTI TIENENIA

 Meranými objektmi boli dosky vnútorná vláknocementová fasádna doska Eterplan 
a vonkajšia fasádna doska Natura Pro s rozmermi 0,7x0,7 m a hrúbky 8 mm, ktoré sa 
používajú pre účely tepelnej izolácie budov. Meranie prebiehalo v bezodrazovej komore na 
katedre elektroenergetiky Technickej univerzity v Košiciach.  Pracovisko pre účely merania 
účinnosti tienenia je zobrazené na obr.1 a obr.2. Na obr.1 je pohľad na meracie prístroje, ktoré 
sú umiestnené mimo bezodrazovej komory. Sú umiestnené pred komorou. Vo vnútri 
bezodrazovej komory sú umiestnené meracie antény a sú s vonkajšou časťou pracoviska 
spojené cez priechodky umiestnené v stene komory.  

Obr. 1 Pracovisko pre účely merania účinnosti tienenia – pohľad na pracovisko mimo bezodrazovej komory 

Obr. 2 Pracovisko pre účely merania účinnosti tienenia – pohľad na pracovisko vo vnútri bezodrazovej komory 
 Bloková schéma pracoviska pre účely merania účinnosti tienenia je zobrazená na obr.3. 
Meracie antény použité pri meraní účinnosti tienenia boli typu Horn a na meranie bol použitý 
generátor impulzov Agilent N5181A a spektrálny analyzátor Agilent N9038A MXE EMI. 
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Obr. 3 Bloková schéma zapojenia pracoviska pre účely merania účinnosti tienenia 
 Pri meraní bola umiestnená vnútorná vláknocementová fasádna doska Eterplan vo 
vzdialenosti 10 cm od vysielacej antény. Meranie prebiehalo v rozsahu frekvencie od 1 GHz do 
13 GHz s krokom 0,2 GHz. Po zmeraní celého frekvenčného rozsahu bola táto doska 
vymenená za vonkajšiu fasádnu dosku Natura Pro a znova bolo zmerané celé frekvenčné 
pásmo.  

IV. VÝSLEDKY

 Pre lepší prehľad nameraných hodnôt bolo celé frekvenčné pásmo rozdelené na dve menšie 
pásma. Na Obr.4 je zobrazený priebeh elektromagnetického poľa v dBm pre dosky Eterplan, 
Natura Pro a priebeh elektromagnetického poľa bez tienenia v rozsahu frekvencii od 1 GHz do 
7 GHz. Zelenou farbou je označený priebeh elektromagnetického poľa bez tienenia, modrou 
farbou priebeh elektromagnetického poľa pre dosku Eterplan a červenou farbou pre dosku 
Natura Pro. Na obr.5 je zobrazený priebeh elektromagnetického poľa pre dosky Eterplan, 
Natura Pro a priebeh elektromagnetického poľa bez tienenia v rozsahu frekvencii od 7 GHz do 
13 GHz. Zelenou farbou je označený priebeh elektromagnetického poľa bez tienenia, modrou 
farbou priebeh elektromagnetického poľa pre dosku Eterplan a červenou farbou priebeh 
elektromagnetického poľa pre dosku Natura Pro. 

Obr. 4 Priebeh elektromagnetického poľa pre dosky Eterplan a Natura Pro pre frekvencie od 1 GHz do 7 GHz 
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Obr. 5 Priebeh elektromagnetického poľa pre dosky Eterplan a Natura Pro pre frekvencie od 7 GHz do 13 GHz 
 Kvalitu tienenia určuje účinnosť tienenia SE, ktorá bola na základe výsledkov z meraní 
v bezodrazovej komore určená výpočtom podľa (6). Z vypočítaných hodnôt bol určený priebeh 
účinnosti tienenia SE v závislosti na frekvencii.  

Obr. 6 Závislosť účinnosti tienenia SE v rozsahu frekvencií od 1 GHz do 13 GHz pre dosku Eterplan a Natura Pro 

V. ZÁVER 
 Pre určenie kvality elektromagnetického poľa je dôležitým ukazovateľom práve účinnosť 
tienenia. Tento článok bol zameraný na meranie účinnosti tienenia stavebných materiálov. 
Stavebnými materiálmi boli vnútorná vláknocementová fasádna doska Eterplan a na vonkajšia 
fasádna doska Natura Pro.  
 Meraním bolo zistené, že oba materiály tienia elektromagnetické pole slabo. Tiež bolo 
zistené, že v oblasti frekvencii od 1 GHz do 5 GHz lepšie tienila doska Natura Pro, v oblasti 
frekvencií od 5 GHz do 8 GHz tienili oba materiály približne rovnako a v oblasti frekvencii od 
5 GHz do 13 GHz znova lepšie tienila doska Natura Pro. Z merania účinnosti tienenia je 
možné konštatovať, že spomedzi týchto dvoch materiálov má lepšie tieniace účinky 
elektromagnetického poľa vonkajšia fasádna doska Natura Pro. 
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1daniela.kravecova@tuke.sk, 2jana.petrillova@tuke.sk, 3matus.valo@tuke.sk

Abstract – The crossing number of a graph is an important property, which can be
employed in computer science in many areas. The most prominent areas are automated
graph drawing and VLSI-layout. It is well known that the problem of determination of
the crossing numbers of graphs is NP-complete. The exact value of the crossing number
is known only for few classes of graphs, mainly with regular structure such as various
products of graphs. Among the products of graphs, the Cartesian product has received great
attention in the mathematical publications. The Kronecker product is very promising but
challenging one and we know very little about its crossing numbers. The Kronecker product
has in addition to VLSI and automated graph drawing another important applications in
the Network theory. In this paper, the crossing number of the Kronecker product of Cn

and C4 is studied. We have proved that the Kronecker product of such graph is 2n.

Keywords – graph, drawing, crossing number, Kronecker product, cycle

I. INTRODUCTION

Let G be a simple graph with vertex set V and edge set E. A drawing of the graph G is a
representation of G in the plane such that its vertices are represented by distinct points and its
edges by simple continuous arcs connecting the corresponding point pairs. In such a drawing the
intersection of the interiors of the arcs is called a crossing. We assume that in a drawing (a) no
edge passes through any vertex other than its end-points, (b) no two edges touch each other (i.e.,
if two edges have a common interior point, then they cross properly at this point), and (c) no
three edges cross at the same point. It is easy to see that a drawing with minimum number of
crossings (an optimal drawing) is always a good drawing, meaning that no edge crosses itself,
no two edges cross more than once, and no two edges incident with the same vertex cross each
other. The crossing number cr(G) of a graph G is the number of edge crossings in an optimal
drawing of G in the plane.

Let G1 be a simple graph with vertex set V (G1) and edge set E(G1) and let G2 be a simple
graph with vertex set V (G2) and edge set E(G2). A graph G1 is isomorphic to a graph G2 if
there exists a one-to-one mapping φ, called isomorphism, from V (G1) onto V (G2) such that
φ preserves adjancency and nonadjacency; that is, uv ∈ E(G1) if and only if φ(u)φ(v) ∈
E(G2). The Kronecker product G1 × G2 of graphs G1 and G2 is a graph with the vertex set
V (G1×G2) = V (G1)×V (G2) and the edge set E(G1×G2) = {{(x1, x2), (y1, y2)}|{x1, y1} ∈
E(G1)∧ {x2, y2} ∈ E(G2)}. The Cartesian product G1�G2 of graphs G1 and G2 has vertex set
V (G1�G2) = V (G1)× V (G2) and any two vertices (u, u′) and (v, v′) are adjacent in G1�G2

if and only if either u = v and u′ is adjacent with v′ in G2, or u′ = v′ and u is adjacent with v
in G1. The circular graph C(m,n) is a graph with vertex set {v0, v1, v2, . . . , vn−1} and edge set
{{vivi+1}, {vivi+m}|i = 0, 1, . . . , n − 1}, where m,n are positive integers, addition is modulo
n, and 2 ≤ m ≤ bn2 c.

Finding a crossing number is useful in many areas. The most prominent area is VLSI technology.
The lower bound on the chip area is determined by crossing number and by number of vertices
of the graph [3], [11]. It plays an important role in various fields of discrete/computational
geometry [16]. The crossing number is also a parameter yielding the deviation of the graph
from being planar. The crossing number significantly influences readability and therefore it
is the most important parameter when considering aesthetics of a graph. It is mostly used
in automated visualisation of graphs.
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However, finding a crossing number of a given graph is very hard. It was proved by Garey and
Johnson [5] that the crossing number of a graph is NP–complete and it remains NP–complete
even for cubic graphs [8].

A very special type of drawing of a graph is an orthogonal drawing, which allows only π/2
or π angle between two adjacent edges. This type of drawing has several applications.

The basic abstraction underlying a software system running on a set of distinct machines consists
of a set of finite transition systems. An orthogonal drawing gives an intuitive representation of such
systems [4].

Computer hardware and microchips are designed using CAD tools, which must create a layout
of the logic gates and their interconnections on circuit boards. The layout itself corresponds
to a grid drawing in which all vertices and bends of the edges have integer coordinates [2].
An orthogonal drawing is similar to a grid drawing.

Entity–relationship diagrams are one of the common methods to aid structuring large volumes
of data by defining attributes and relations between the data [4]. Both entities and their attributes
are modeled as nodes of a graph. Edges express that the given attribute is an attribute of the given
entity by linking an attribute to an entity. The resulting graph is presented by means of an or-
thogonal drawing.

The Kronecker product Cm × Cn is an important class, which has many useful properties.
The most prominent property is that such a graph is a four–regular graph, furthermore, it contains
subgraphs isomorphic to a grid. It enables an orthogonal drawing of such graph. Jha and Devisetty
formulated algorithms for orthogonal embedding Cm × Cn [9].

If m and n are both odd, then Cm×Cn, also known as diagonal mesh [17], [18], has a lower
diameter, higher independence number and higher odd girth relative to Cm�Cn, also known
as a toroidal mesh. Pearlmutter showed that a diagonal mesh is isomorphic to a twisted toroidal
mesh [15], which was earlier used as the routing network of the FAIM–1 parallel computer [1].

Leskovec, Chakrabarty, Kleinberg, Faloutsos and Ghahramani [12] introduced a generative
model for networks that is both mathematically tractable and can generate networks having all
main structural properties: Heavy tails for the in- and out-degree distribution, heavy tails for
the eigenvalues and eigenvectors, small diameters, and densification and shrinking diameters over
time. Their main idea is to use the Kronecker product to generate special graphs which authors
refer as the Kronecker graphs. They proved that Kronecker graphs naturally obey common network
properties. Authors also provide empirical evidence showing that Kronecker graphs can effectively
model the structure of real networks and presented KRONFIT, a linear time algorithm for fitting
the Kronecker graph generation model to large real networks.

II. THE CROSSING NUMBER OF Cm × Cn

One can easily see that the graphs Pm×Pn and Pm×Cn are planar. In the first case, the graph
Pm×Pn consists of two planar connected components. In the second case we find planar drawing
in the following way: At first we draw two planar connected components of the graph Pm × Pn

(each of given components is a subgraph of the graph Pm ×Cn) and then we add the remaining
2m edges so that there are no crossings. It seems natural to enquire about crossing numbers of
the Kronecker product of two cycles. It is proven in [14] that, for odd n, the graph Cn × Cn is
isomorphic with the graph Cn�Cn. It follows that the crossing number of the graph Cn×Cn is
equal to the crossing number of the graph Cn�Cn. The known results about crossing numbers
of the graph Cn�Cn are collected in [6].

In this paper, the crossing number of the graph C4×Cn is determined. With respect to the def-
inition of Kronecker product, we will denote vertices of C4 × Cn as vk,i, where k ∈ {0, 1, 2, 3}
and i ∈ {0, 1, . . . , n− 1}. In the whole paper, the arithmetic on indexes of vertices of the graph
C4 ×Cn is modulo 4 in the first index and modulo n in the second index. At first we determine
the crossing number of the graph C4×Cn for odd n, n ≥ 3. It seems from the drawing in Fig. 1
that the graph C4×C3 is isomorphic to the circular graph C(12, 5). Similarly, the graph C4×C5

is isomorphic to the circular graph C(20, 9), the graph C4 × C7 is isomorphic to the circular
graph C(28, 13), etc. Hence, it seems that the graph C4×Cn is isomorphic to the circular graph
C(4n, 2n − 1). Ma, Ren and Lu proved in [13] that cr(C(2m + 2,m)) = 0 for m = 2 and
cr(C(2m+ 2,m)) = m+ 1 for m ≥ 3. It follows the next theorem.

Theorem 1 Let n be an odd integer, n ≥ 3. Then cr(C4 × Cn) = 2n.

Proof. The aim of this proof is to show that the graph C4 × Cn is isomorphic to the circular
graph C(4n, 2n− 1) for odd n. Consider the isomorphism φ : V (C4×Cn)→ V (C(4n, 2n− 1))
such that φ(vk,i) = vj , where
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(a) (b)

Fig. 1 The drawings of the graph C4 × C3.

vj =

 vn(k−1)+i; for odd i,
vnk+i; for even i and odd k
vn(k−2)+i; for even i and even k,

j ∈ {0, 1, . . . , 4n − 1}, and arithmetic on j is modulo 4n. It follows from the labeling of
the vertices of the graph C4 × Cn, that the vertex vk,i is incident with the vertices vk−1,i−1,
vk−1,i+1, vk+1,i−1, and vk+1,i+1. It implies from the definition of the circular graph that the
vertex vj of the graph C(4n, 2n − 1) is incident with the vertices vj+1, vj−1, vj+2n−1, and
vj−2n+1. Therefore the degree of the vertices vk,i and vj is the same and it is shown in Table 1
that adjacent vertices of vk,i are mapped into adjacent vertices of vj .

k i j vertices incident with vk,i φ(vertices incident with vk,i)=vertices incident with vj

even even n(k − 2) + i

vk−1,i−1

vk−1,i+1

vk+1,i−1

vk+1,i+1

vn(k−2)+i−1 = vj−1

vn(k−2)+i+1 = vj+1

vnk+i−1 = vj+2n−1

vnk+i+1 = vj−2n+1

even odd n(k − 1) + i

vk−1,i−1

vk−1,i+1

vk+1,i−1

vk+1,i+1

vn(k−1)+i−1 = vj−1

vn(k−1)+i+1 = vj+1

vn(k+1)+i−1 = vj+2n−1

vn(k+1)+i+1 = vj−2n+1

odd even nk + i

vk−1,i−1

vk−1,i+1

vk+1,i−1

vk+1,i+1

vn(k−2)+i−1 = vj+2n−1

vn(k−2)+i+1 = vj−2n+1

vnk+i−1 = vj−1

vnk+i+1 = vj+1

odd odd n(k − 1) + i

vk−1,i−1

vk−1,i+1

vk+1,i−1

vk+1,i+1

vn(k−3)+i−1 = vj+2n−1

vn(k−3)+i+1 = vj−2n+1

vn(k−1)+i−1 = vj−1

vn(k−1)+i+1 = vj+1

Table 1

This implies that the graph C4 × Cn is isomorphic to the circular graph C(4n, 2n − 1). It is
known that the crossing number of the circular graph C(4n, 2n − 1) is 2n (see [13]), and thus
the crossing number of the Kronecker product C4 × Cn is also 2n. �

Let n be an even number, n ≥ 4. As both m and n are even numbers, the graph C4×Cn consists
of two connected components isomorphic to each other (see [7] and [10]). The first component is
a subgraph induced on the vertices from Ve = {vk,i ∈ V (C4×Cn); k+ i is even} and the second
component is a subgraph induced on the vertices from Vo = {vk,i ∈ V (C4 ×Cn); k+ i is odd}.

It seems from the drawing in Fig. 2 that both components of the graph C4×C4 are isomorphic
to the circular graph C(8, 3), so the graph C4×C4 is isomorphic to the circular graph C(8, 3)∪
C(8, 3). Similarly, the graph C4 × C6 is isomorphic to the circular graph C(12, 5) ∪ C(12, 5),
the graph C4 ×C8 is isomorphic to the circular graph C(16, 7) ∪C(16, 7), etc. Hence, it seems
that the graph C4×Cn is isomorphic to the circular graph C(2n, n− 1)∪C(2n, n− 1) for even
n. It follows the next theorem.

Theorem 2 Let n be an even integer, n ≥ 4. Then cr(C4 × Cn) = 2n.

Proof. The aim of this proof is to show that the graph C4 × Cn is isomorphic to the circular
graph C(2n, n− 1)∪C(2n, n− 1) for even n. As the graph C4 ×Cn consists of two connected
components isomorphic to each other, it remain to prove that each of the components is isomorphic
to the circular graph C(2n, n−1). Without loss of generality we will deal with the component with
the even sum of vertex indexes. Consider the isomorphism φ : Ve(C4×Cn)→ V (C(2n, n− 1))
such that φ(vk,i) = vj , where
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(a) (b)

Fig. 2 The drawing of the graph C4 × C4 and one of the components of the graph C4 × C4.

vj =

{
vi; for k ∈ {1, 2},
vn+i; for k ∈ {3, 4},

j ∈ {0, 1, . . . , 2n−1} and arithmetic on j is modulo 2n. It follows from labeling of the vertices of
the graph C4×Cn, that the vertex vk,i is incident with the vertices vk−1,i−1, vk−1,i+1, vk+1,i−1
and vk+1,i+1. It implies from the definition of the circular graph that the vertex vj of the graph
C(2n, n− 1) is incident with the vertices vj+1, vj−1, vj+n−1 and vj−n+1. Therefore the degree
of the vertices vk,i and vj is the same and it is shown in Table 2 that adjacent vertices of vk,i
are mapped into adjacent vertices of vj .

k j vertices incident with vk,i φ(vertices incident with vk,i)=vertices incident with vj

1 i

v4,i−1

v4,i+1

v2,i−1

v2,i+1

vn+i−1 = vj+n−1

vn+i+1 = vj−n+1

vi−1 = vj−1

vi+1 = vj+1

2 i

v1,i−1

v1,i+1

v3,i−1

v3,i+1

vi−1 = vj−1

vi+1 = vj+1

vn+i−1 = vj+n−1

vn+i+1 = vj−n+1

3 n+ i

v2,i−1

v2,i+1

v4,i−1

v4,i+1

vi−1 = vj+n−1

vi+1 = vj−n+1

vn+i−1 = vj−1

vn+i+1 = vj+1

4 n+ i

v3,i−1

v3,i+1

v1,i−1

v1,i+1

vn+i−1 = vj−1

vn+i+1 = vj+1

vi−1 = vj+n−1

vi+1 = vj−n+1

Table 2

This implies that both components are isomorphic to the circular graph C(2n, n−1) and hence,
the graph C4×Cn is isomorphic to the circular graph C(2n, n− 1)∪C(2n, n− 1). It is known,
that the crossing number of the circular graph C(2n, n− 1) is n (see [13]) and thus, the crossing
number of the Kronecker product C4 × Cn is 2n. �
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Abstrakt — Tento článok zaoberá návrhom opticky napájaných senzorových systémov. Optické 

napájanie poskytuje revolučné riešenie dodávky elektrickej energie pre vzdialené systémy pracujúce 

v extrémnych podmienkach, ako je napr. výbušné prostredie alebo  prostredie s vysokou mierou 

rušenia. Táto problematika je v súčasnej dobe  predmetom  mnohých výskumov a navrhovania 

nových technológií.  

Kľúčové slová— Opticky napájaný systém, opticky napájaný senzorový systém, optické vláknové 

senzory, senzorový systém, senzor 

I. ÚVOD 

Pri snímaní fyzikálnych veličín tvoria najdôleţitejšiu časť systémov pre vyhodnocovanie a 

spracovanie získaných údajov samotné senzory. Senzory majú v súčasnosti svoje nenahraditeľné 

miesto v ktoromkoľvek priemyselnom odvetví. Najpouţívanejší typ pouţívaných senzorov sú 

elektrické senzory. Pre svoje pozitívne vlastnosti ako sú presnosť, jednoduchosť, vysoká 

variabilnosť vyuţitia, cenová dostupnosť, moţnosť miniaturizácie a integrácie, jednoduchosť 

riadenia a následného spracúvania informácii, atď. sú najvýhodnejšie pre väčšinu senzorových 

systémov. Napriek svojmu vyuţitiu a vynikajúcim vlastnostiam, nie je ich vyuţitie vţdy 

výhodné. Medzi základné nevýhody tohto typu senzorov patrí pomalšia prenosová rýchlosť, 

moţnosť elektromagnetického rušenia pri elektrickom prenose informácií. Riziko prerušenia 

elektrických vodičov, následného skratu a iskrenia úplne zabraňuje pouţitiu tohto typu 

senzorového systému vo výbušných a rizikových prostrediach. Elimináciu týchto negatívnych 

vlastností umoţňuje druhá najrozšírenejšia skupina senzorov, ktorá je zaloţená na báze 

optických prvkov. Na tomto princípe je zaloţený optický vláknový senzorový systém, ktorý si v 

súčasnosti nachádza svoje uplatnenie v priemyselnej oblasti. Existujú tri základné skupiny 

opticky napájaných senzorových systémov (ONSS), ktoré sa navzájom líšia zloţitosťou 

konštrukcie, ale hlavný rozdiel medzi nimi spočíva v počte optických vlákien, ktoré pre svoju 

činnosť vyuţívajú. Prvú skupinu tvorí trojvláknový optický senzorový systém. Tento systém pre 

svoju činnosť vyuţíva jedno optické vlákno pre napájanie senzorov a dve optické vlákna na 

obojstrannú komunikáciu senzorovej časti s riadiacou časťou systému. Prvým optickým 

vláknom sa prenáša energia v podobe laserového ţiarenia z laserovej diódy napájacej časti a 

ďalšie dve optické vlákna umoţňujú prenos riadiaceho signálu v smere riadiaca časť – senzor, 

resp. prenos nameraných údajov senzor - riadiaca časť. Druhú skupinu tvorí dvojvláknový 

systém, ktorý na rozdiel od predchádzajúceho systému vyuţíva na obojsmerný prenos údajov 

len jedno optické vlákno. Tretiu skupinu tvorí jednovláknový optický systém, ktorého jediné 

optické vlákno zvláda funkciu elektrického napájania senzorovej časti, ako aj obojsmernú 

dátovú komunikáciu s riadiacou časťou systému [1]. 

Výhody ONSS sú teda zjavné. Kľúčové prvky týchto systémov (vysokovýkonný LD a 

výkonný PPC) sú teraz komerčne dostupné a cena optickej energetickej linky (OPL-Optical 

Power Links) je únosná a je predpoklad, ţe sa v blízkej budúcnosti zníţi. K dispozícii je veľký 

výber optických vláknových komunikačných systémov a relatívne lacných optoelektrických 

(OE) prevodníkov, čo umoţňuje masívne rozšírenie aplikácií v priemysle. V súčasnosti sú 

aplikačné oblasti ONSS: v technológii vysokých napätí, v medicíne, výkonovej elektronike, 
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armáde, elektronickom a kozmickom priemysle. V blízkej budúcnosti sa budú aplikácie ONSS 

vyuţívať v komerčných aplikáciách: EMC, nanotechnológia, spoje, robotika, inteligentné 

výrobné systémy, automatizácia, mechatronika, dozorovací a riadiaci systém, atď. 

II. OPTICKY NAPÁJANÝ SENZOROVÝ SYSTÉM

Základné usporiadanie univerzálneho ONSS systému je na Obr. 1. Systém sa skladá z troch 

základných častí: Lokálny modul (LM-Local Module), Vzdialený modul (RM-Remote Module) 

a Mikroelektronický senzorový systém s nízkou spotrebou (L-PMSS-Low-Power 

Microelectronic Sensory System). 

Podľa funkcie môţeme ONSS (Obr. 1) rozdeliť na tri podsystémy: 

A. Mikroelektronický senzorový systém s nízkou spotrebou (L-PMSS) 

Pouţíva beţne dostupnú elektroniku pre meranie poţadovanej fyzikálne veličiny (teplota, 

napätie, prúd, vysokofrekvenčné elektromagnetické pole, vlhkosť, veľkosť, pozícia, uhol, atď.). 

Spotreba energie takého senzorového systému silne závisí od pouţitých elektronických 

súčiastok (technológii pri ich výrobe - GaAs), od vzorkovacej rýchlosti meraní (< 1 kHz, aţ do 

niekoľko 100 kHz) a je v širokom rozpätí (< 100 µW, aţ do 25 mW). 

Obr. 1  Základné usporiadanie univerzálneho ONSS systému. 

B. Optický vláknový (dáta/riadenia) prenosový systém 

Je to číslicový optický vláknový prenosový systém, pouţívaný na prenášanie údajov (dát) 

o odmeranej fyzikálnej veličine a na prenos riadiacej informácie medzi vzdialeným a lokálnym

modulom. Vo vzdialenom module sú dva hlavné bloky tohto podsystému: Mikrokontrolér s 

nízkou spotrebou, ktorý je potrebný pre riadenie celého modulu (multiplexovanie 

prichádzajúcich a odchádzajúcich signálov, napájanie jednotlivých častí, atď.). Optický 

prijímač/vysielač s nízkou spotrebou (RX/TX), ktorý zabezpečí optické posielanie a prijímanie 

meracích a riadiacich dát (často pouţívaný je transimpedančný predzosilňovač so základnými 

komponentmi LD, LED a PIN, APD). Ako optické vlákno (OV-(OF-Optical Fibre)) sa pouţíva 

mnohovidové optické vlákno, ktoré má priaznivú cenu. Môţe byť pouţitých viacero 

multiplexovacích techník v elektrickej oblasti (frekvencia, čas, PWM, atď.) alebo optickej 

oblasti (WDM). Lokálny modul má rovnaký optický RX/TX ako vzdialený modul, ale naviac je 

tu analógový aj číslicový signálový procesor (DSP), ktoré umoţňujú vytváranie a pouţívanie 

analógového a číslicového výstupu. Analógový výstup je obyčajne poskytnutý so šírkou pásma 

do 16 kHz (napr. rýchlosť 33,3 kSample/s, 12 bitový prevodník a výstupný prúd 4-20 mA). 

Číslicový výstup je navrhnutý podľa normalizovaného meracieho protokolu. 

C. Opticky napájaný systém 

Poskytuje napájanie (elektrický výkon) pre vzdialený modul. Ako zdroj optického výkonu 

pre systém sa pouţíva laserová dióda (LD) (v jednoduchých aplikáciách a aplikáciách na krátke 

vzdialenosti sa môţe pouţiť aj LED, prípadne špeciálne miniatúrne laserové zdroje), ktorá musí 

byť umiestnená v chladiči (termostat) v lokálnom module. Napr. AlGaAs LD vyţaruje optický 

výkon na vlnovej dĺţke 850 nm, optický výkon je do P0=500 mW a je komerčne dostupná. Na 

prenos optického výkonu sa pouţíva optické vlákno s veľkým priemerom jadra (∼200 µm), t.j. 
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stupňovité mnohovidové vlákno SI MM s typickým útlmom αfc=2 dB.km
-1

. Optický výkon

môţeme prenášať na vzdialenosť niekoľko km, je to však závislé od spotreby vzdialeného 

modulu a od pouţitého OE prevodníka (PPC-Photovoltaic Power Converter). Najkritickejšou 

súčiastkou v ONSS je teda OE prevodník, čo sú v podstate bunkové polia usporiadané do 

svetlocitlivých plôšok (sú zdruţené s výstupným profilom intenzity optického ţiarenia optického 

vlákna). V minulosti sme boli schopní získať len malé výkony ~100µW. Nový výskum je 

zaloţený na pouţívaní nových materiálov (InGa(Al) ako LD a na GaAs zaloţený O/E) s 

optickým napájacím systémom s výkonom do 200 mW (s 27 % účinnosťou). Takýto ONSS je 

v súčasnosti komerčne dostupný (typický výkon LD je 500 mW a OE prevodník s účinnosťou 

prevodu nad 40 % dopadajúce svetla na vlnovej dĺţke 780-820 nm do napájania 6 V) pri 

pracovnej teplote v rozsahu (od -40 do +70 ºC). OE prevodník optimalizovaný pre vlnovú dĺţku 

1300-1500 nm konvertuje optický výkon na elektrické napätie do 4 V, s výkonom od niekoľko 

mW do niekoľko 100 mW. 

III. ONSS MERANIA KVALITY OVZDUŠIA V BANI

Návrh opticky napájaného senzorového systému (Obr. 2) sa skladá z troch základných časti: 

lokálny, vzdialený a senzorový modul. Senzorový modul je napájaný pomocou napájacieho 

modulu PPM-5. Vyţiarené svetlo z laserovej diódy umiestenej v module PPM-5 je naviazané do 

optického vlákna a prenesené do optoelektrického prevodníka, kde dochádza ku konverzii 

svetelného signálu na elektrický. Pomocou tejto energie je napájaná aj LED dióda slúţiaca na 

prenos nameranej informácie. Na detekciu optického signálu vyţiareného z LED diódy je 

pouţitá PIN fotodióda umiestnená v lokálnom module. 

Obr. 2  Bloková schéma ONSS merania kvality ovzdušia v bani. 

A. Napájací modul PPM-5 

PPM-5 (Photonic Power Module) od spoločnosti JDSU je integrovaný napájací systém, 

ktorý dodáva elektrickú energiu do vzdialeného modulu prostredníctvom vyţiareného svetla z 

laserovej diódy naviazaného do optického vlákna. PPM-5 môţe dodať 0,5 – 1 W elektrickej 

energie v 750 – 850 nm a 900 – 1000 nm vlnovej dĺţky v závislosti od pouţitej laserovej diódy. 

Elektrická energia môţe byť dodaná do vzdialenosti 0,5 km alebo viac, pri pouţití 62,5 µm 

alebo 100 µm mnohovidového vlákna. Tento elektricky izolovaný zdroj napájania môţe napájať 

elektroniku v miestach, ktoré sú nebezpečné, elektricky rušené, vzdialené, neprístupné alebo 

vystavené extrémnemu prostrediu [2]. 

B. Optické vlákno 

Optické vlákno typu 62,5/125 OM1 od spoločnosti Belden je mnohovidové optické vlákno 

pracujúce na vlnovej dĺţke 850 nm, keďţe optický vysielač pracuje na vlnovej dĺţke 750 – 850 

nm a optoelektrický prevodník pracuje na vlnovej dĺţke 790 – 850 nm. Je vhodné zvoliť vlákno 

tohto typu, lebo jednovidové optické vlákna nepracujú na takýchto nízkych vlnových dĺţkach. 

Tento typ optického vlákna má priemer jadra 62,5 µm, priemer plášťa 125 µm a počet takýchto 

vlákien v optickom kábli je od 2 po 24. Vlákno je vhodné pre vonkajšie aj vnútorné pouţitie, 

pracuje v teplotnom rozsahu -30ºC aţ 70ºC. Veľkosť numerickej apertúry je 0,275 a merný útlm 

vlákna je 2,7 dB/km. 

C. Optoelektrický prevodník 

PPC-4E je optoelektrický prevodník od spoločnosti JDSU, ktorý zabezpečuje konverziu 

svetelného signálu dodávaného do optoelektrického prevodníka prostredníctvom 
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mnohovidového optického vlákna na elektrický signál. PPC-4E dosahuje maximálnu efektivitu 

konverzie v rozmedzí vlnových dĺţok 790 aţ 850 nm. PPC-4E je navrhnutý tak, aby pri vlnovej 

dĺţke od 790 do 850 nm poskytol výstupné napätie 4 V s výkonom niekoľkých mW aţ 0,5 W. 

Výkon, ktorý dodáva optoelektrický prevodník je závislý od optického ţiarenia dodávaného 

mnohovidovým optickým vláknom na jeho vstup. PPC-4E je k dispozícii s ST alebo FC 

konektormi, ale aj v pigtailovom prevedení. 

D. Senzorový modul 

Senzorový modul slúţi na snímanie fyzikálnych veličín (CO2, metánu, teploty) a obsahuje 

prvky s čo najmenšou energetickou spotrebou [3,4]. 

1) Senzor CO2

TGS 4161 je senzor CO2, ktorý nám ponúka miniaturizáciu a nízku spotrebu energie. 

Pomocou tohto senzora môţe byť zistená koncentrácia oxidu uhličitého v rozsahu 350 aţ 10 000 

ppm, takţe je ideálny pri vnútornej regulácií vzduchu. CO2 citlivý prvok pozostáva z pevného 

elektrolytu usadeného medzi dvoma elektródami spolu s plošným výhrevným článkom substrátu 

(RuO2). Monitorovaním zmeny elektromotorickej sily (EMF) vytvorenej medzi dvoma 

elektródami je moţné merať koncentráciu oxidu uhličitého. Snímač má dobrú dlhodobú stabilitu 

a vynikajúcu odolnosť voči účinkom vysokej vlhkosti. 

2) Senzor metánu

TGS2611 je polovodičový typ plynového senzora, ktorý kombinuje veľmi vysokú citlivosť na 

metán s nízkou spotrebou energie a dlhou ţivotnosťou. Vzhľadom k miniaturizácii meracieho 

čipu TGS2611 vyţaduje ţeraviaci prúd iba 56 mA. TGS2611-E00 pouţíva filtračný materiál v 

kryte, ktorý eliminuje vplyv rušivých plynov, čo vedie k vysoko selektívnej reakcii na metán. 

Táto funkcia umoţňuje ideálne vyuţitie senzora ako detektora úniku plynu. 

3) Senzor teploty

HT71 je senzor relatívnej vlhkosti a teploty. Snímacie prvky sú integrované v senzore, navyše 

signál je spracovaný v kompaktnom formáte a senzor poskytuje plne kalibrovaný digitálny 

výstup. Na meranie relatívnej vlhkosti sa pouţíva unikátne kapacitné čidlo, zatiaľ čo teplota sa 

meria band-gap senzorom. Pouţitá CMOSens® technológia zaručuje vynikajúcu spoľahlivosť a 

dlhodobú stabilitu. Pracovný rozsah tohto senzora je od -40ºC do 123,8ºC. 

IV. VÝKONOVÁ BILANCIA ONSS MERANIA KVALITY OVZDUŠIA V BANI

Pri návrhu opticky napájaného senzorového systému je nutné dbať na tlmenie celej 

prenosovej trasy zloţenej z konektorov, spojok, optických vlákien a pouţitých optických 

prvkov. Prenosová trasa optického signálu v opticky napájanom senzorovom systéme je 

znázornená na Obr. 3. 

Obr. 3  Prenosová trasa signálu v ONSS. 

LD/OV   naviazanie laserovej diódy k optickému vláknu, 

MMGI OV mnohovidové OV s gradientným profilom indexu lomu, 

OV/PPC naviazanie OV k O/E meniču, 

OE PPC opticko-elektrický výkonový prevodník, 

LED/OV naviazanie LED k OV, 

OV/PIN naviazanie OV k PIN, 

VO  vyhodnocovací obvod. 

Optický výkon, ktorý je schopný dodať laserová dióda s výstupným výkonom 5 W do 

optického vlákna pri 50% účinnosti naviazania optického výkonu do vlákna vypočítame podľa 
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vzťahu (1): 

NZV PP (1) 

kde PV je optický výkon naviazaný do optického vlákna, PZ je výkon dodaný optickým 

vysielačom a N je účinnosť naviazania optického výkonu.  

(2) 

Pouţitá laserová dióda dokáţe naviazať výkon 2,5 W do optického vlákna. Tlmenie optickej 

trasy pri pouţití 0,5 kilometra dlhého optického vlákna bude 1,35 dB, keďţe je pouţité optické 

vlákno od spoločnosti Belden s tlmením 2,7 dB/km. Dodaný výkon, ktorý sa objaví na vstupe 

optoelektrického (OE) prevodníka vypočítame podľa vzťahu (3): 

, (3) 

kde POUT je výkon dodaný OE prevodníku, αT je tlmenie optickej trasy a PV je optický výkon 

naviazaný do optického vlákna. 

,  (4) 

. (5) 

Úpravou a výpočtom sme dostali, ţe na vstupe OE prevodníka sa objaví výkon 1832 mW. 

Výkon na výstupe OE prevodníka s účinnosťou konverzie 50% vypočítame podľa vzťahu (6): 

KOUTP PP (6) 

kde PP je výkon na výstupe OE prevodníka, POUT je výkon dodaný OE prevodníku a K je 

účinnosť konverzie. 

. (7) 

Na výstupe OE prevodníka sa objaví výkon 916 mW. Pri spotrebe 280 mW, čo je spotreba 

senzora metánu, dostaneme na vstupe LED diódy so spotrebou 170 mW  pouţitej na prenos 

nameranej informácie zo vzdialeného modulu do lokálneho modulu výkon 636 mW. Výkon, 

ktorý je schopný dodať do optického vlákna LED dióda s výstupným optickým výkonom 

55 mW pri 10% účinnosti naviazania optického výkonu do vlákna vypočítame podľa vzťahu (1). 

. (8) 

Výkon dodaný LED diódou do optického vlákna je 5,5 mW. Výkon, ktorý sa objaví na 

vstupe PIN fotodiódy vypočítame podľa vzorca (9): 

, (9) 

kde PPIN je výkon na vstupe PIN fotodiódy, αT je tlmenie optickej trasy a PV2 je optický výkon 

naviazaný do optického vlákna. 

. (10) 

Výkon na vstupe PIN fotodiódy je 4,03 mW. 

Celkové tlmenie prenosovej trasy vypočítame zo vzorca (11): 

, (11) 

kde CL je celkové tlmenie prenosovej trasy, Pi je stredná hodnota optického výkonu naviazaného 

do optického vlákna, PO je stredná hodnota optického výkonu poţadovaná na vstupe optického 

prijímača a Ma je bezpečnostný okraj (typická hodnota 7 dB). 

, (12) 
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. (13) 

Celkové tlmenie prenosovej trasy pri pol kilometra dlhom optickom vlákne a pri pouţití 

senzora metánu so spotrebou 280 mW je 20,9264 dB (Obr. 4). 

Obr. 4  Výkonová bilancia ONSS merania kvality ovzdušia v bani pre 0,5km dlhé OV. 

V. ZÁVER 

Pri návrhu opticky napájaného senzorového systému pre meranie koncentrácie CO2, metánu a 

teploty v bani bol na napájanie vzdialeného modulu pouţitý napájací modul PPM-5 od 

spoločnosti JDSU, ktorý je schopný dodať 0,5 – 1 W elektrickej energie do vzdialenosti 0,5 km 

a viac v závislosti od pouţitej laserovej diódy. Pri návrhu bola pouţitá laserová dióda s 

výstupným výkonom 5 W. Vyţiarený výkon z laserovej diódy je naviazaný do mnohovidového 

optického vlákna typu 62,5/125 OM1 od spoločnosti Belden, ktorého merný útlm je 2,7 dB/km. 

Na konverziu svetelného signálu na elektrický signál je pouţitý OE prevodník PPC-4E od 

spoločnosti JDSU, ktorý spracuje s účinnosťou konverzie 50%. Tento prevodník je schopný 

poskytnúť výkon niekoľko mW aţ 0,5 W v závislosti od optického ţiarenia dodaného na jeho 

vstup. Pri návrhu boli pouţité senzory s nízkou spotrebou energie, a to senzor TGS 4161 

(senzor CO2), TGS2611 (senzor metánu) a SHT71 (senzor teploty). Systém bol navrhnutý pre 

optické vlákno dĺţky 0,5 km, 1 km a 2 km. 

Pri dĺţke optického vlákna 0,5 km a 1 km je výkon, ktorý sa objaví na výstupe OE 

prevodníka pracujúceho s účinnosťou konverzie 50% postačujúci na napájanie senzora (CO2, 

metánu a teploty), ako aj na napájanie LED diódy pouţitej na prenos nameranej informácie zo 

vzdialeného modulu do lokálneho modulu. Celkové tlmenie prenosovej trasy je pri 0,5 km 

dlhom optickom vlákne pribliţne 21 dB, pri 1 km dlhom optickom vlákne je pribliţne 22 dB a 

pri 2 km dlhom optickom vlákne a pri pouţití senzora teploty je pribliţne 25 dB. 
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Abstrakt — Tento článok zaoberá systémom merania indexu lomu kvapalín. V súčasnej dobe 

nachádzame pre optické vlákna a optické vláknové senzory mnohé oblasti využitia. Jednou z nich je 

refraktometria, čo je metóda použiteľná pri meraní indexu lomu kvapalín. Využitím optických 

vláknových senzorov spolu s elektronickými súčiastkami, dostávame čoraz sofistikovanejšie 

refraktometrické systémy pre veľmi rýchle a presné meranie indexov lomu rôznych kvapalín. 

Kľúčové slová— Index lomu kvapalín, meranie indexu lomu kvapalín, optický vláknový 

refraktometer, refraktometer, refraktometria 

I. ÚVOD 

V súčasnej dobe nám rýchly rozvoj technológie pre výrobu optických vlákien, zdrojov a 

detektorov optického žiarenia umožňuje široké aplikácie optických vláknových systémov. 

Vďaka neustále klesajúcej cene prvkov týchto optických systémov a ich výhodným vlastnostiam 

vzrastá záujem o ich aplikácie v mnohých odvetviach. Často krát sa optické vlákna a jednotlivé 

prvky týchto systémov využívajú aj v „neprenosových“ (nekomunikačných) aplikáciách, tzv. 

optických vláknových senzoroch a senzorových systémoch. 

Pri takýchto systémoch sa často využívajú nielen tie vlastnosti, ktoré sú pri prenose optických 

signálov výhodné, ale aj tie vlastnosti, ktoré sú pri prenose optických signálov nežiaduce a ktoré 

sa v komunikačných aplikáciách snažíme vylúčiť. 

Optické vlákna sa v takýchto nekonvenčných aplikáciách používajú aj pri realizácií optických 

vláknových senzoroch pre meranie rôznych fyzikálnych veličín, ako je rýchlosť, teplota, tlak, 

akustické signály, intenzity svetelného žiarenia a mnoho iných. Použitím optických vlákien sa 

veľa krát dostavuje vysoká presnosť merania a možnosť použitia aj v nebezpečných a 

výbušných prostrediach. 

Jednou z oblastí využitia týchto optických vláknových senzoroch je refraktometria, čo je 

metóda na meranie veľmi malých zmien indexu lomu kvapalín. Prístroje, ktoré pre svoje 

meranie využívajú refraktometriu sa nazývajú refratometre. Z nameranej hodnoty indexu lomu 

vieme ľahko meranú kvapalinu identifikovať, určiť jej čistotu, koncentráciu a iné. V súčasnej 

dobe vzniká stále viac automatizovaných pracovísk pre takéto meranie indexu lomu, ktoré 

dokážu vzorku odmerať a vyhodnotiť bez priameho zásahu človeka [1]. 

II. AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM MERANIA INDEXU LOMU KVAPALÍN

Takýto systém pozostáva buď zo samostatne riadeného zariadenia alebo zariadenia 

ovládaného cez web (Obr. 1). Príkladom takéhoto systému je aj nami navrhnuté a zrealizované 

meracie pracovisko [4,5], ktorého cieľom je dosiahnuť automatizáciu pri meraní indexu lomu 

kvapalín s laboratórnym optickým vláknovým refraktometrom. Toto tele – pracovisko umožňuje 

vzdialeným užívateľom podieľať sa spoločne na aplikovaní meraní, pokiaľ súčasne komunikujú 

a používajú výpočtové zdroje. Využívajú sa aplikácie, ktoré komunikujú s hardvérom 

prostredníctvom internetu. Využíva sa komunikácia medzi klientom a serverom nazývaná Klient 

– Server aplikácia. Základnú časť tvoria Server a Riadiaci PC. Server poskytuje html stránku a

taktiež komunikáciu medzi klientom a Riadiacim PC, ku ktorému je pripojené zariadenie na 

ovládanie refraktometra a automatizácie merania. 
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Obr. 1  Hardvérová štruktúra automatizovaného systému merania indexu lomu kvapalín s refraktometrom. 

Komunikácia medzi vzdialeným užívateľom (klientom) a počítačom, poskytujúcim 

ovládanie pracoviska (serverom) sa zakladá na architektúre klient–server. Architektúra klient–

server vychádza z myšlienky prezentácie dát spracovaných serverom, napr. na strane klienta sa 

zobrazujú postupne prebiehajúce výpočty na výkonnom serveri. Klientom môže byť tiež 

prehliadač internetových stránok, ktorý využíva výpočtovú a databázovú silu vzdialeného uzla 

siete k zobrazeniu časti serverom poskytovaných informácií. Klient posiela svoje požiadavky na 

server, ktorý ich spracuje a po vykonaní požadovanej činnosti posiela odpoveď späť klientovi. 

Z toho vyplýva jedna zo základných myšlienok tejto architektúry a to minimálna hardvérová, 

ako aj softvérová náročnosť zo strany klienta. 

A. Princíp merania indexu lomu látok 

Existuje niekoľko spôsobov merania indexu lomu kvapalín. Náš prístroj využíva nasledovný 

princíp (Obr. 2) [3]. Ak sklenenú tyčinku zbrúsenú na obidvoch koncoch kolmo na svoju os 

osvetlíme na jednej zo zbrúsených strán, nebude môcť žiarenie vyjsť z tyčinky uloženej vo 

vzduchu (index lomu vzduchu je podstatne menší než index lomu tyčinky) cez jej plášť, pretože 

sa od stien odráža vždy pod väčším uhlom než je medzný uhol. Sklená tyčinka teda pôsobí ako 

vlnovod. Ten istý jav sa bude opakovať aj vtedy, keď tyčinku ohneme do tvaru písmena U. Ak 

však koleno tyčinky vložíme do kvapaliny s indexom lomu totožným s indexom lomu použitého 

skla, nebudeme sa na rozhraní obidvoch prostredí žiarenie lámať, ale prejde z tyčinky do 

kvapaliny. Na druhom konci tyčinky bude nulová intenzita žiarenia. Ak bude index lomu 

kvapaliny o niečo menší než index lomu skla, bude sa časť žiarenia na rozhraní odrážať späť do 

tyčinky a časť bude prechádzať do kvapaliny. Na konci tyčinky bude tým väčšia intenzita 

žiarenia, čím väčší bude rozdiel indexu lomu kvapaliny a tyčinky. Na základe toho možno 

meraním intenzity žiarenia prejdeného tyčinkou zistiť index lomu skúmanej kvapaliny.  

Obr. 2  Princíp refraktometra. 

B. Princíp lineárneho refraktometra s korigovaním cudzích vplyvov pri meraní 

Takmer všetky dostupné refraktometre používajú elementy, v ktorých je umiestnená 

kvapalná vzorka. Tieto poskytujú výstup, ktorý je založený na stupni úniku svetelného žiarenia 
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na rozhraní kvapalina – optický hranol. V najjednoduchších refraktometroch sa určuje stupeň 

ohybu vizuálne. V modernejších zariadeniach digitálneho typu je stupeň úniku meraný 

automaticky, použitím fotodetektora. Pretože index lomu je silne závislý od teploty a tiež v 

menšej miere od vlnovej dĺžky, tieto efekty musia byť korigované pri návrhu týchto senzorov. 

Prostriedky, ktoré používa prevodník, musia byť schopné korekcie vnútornej teplotnej závislosti 

indexu lomu kvapalín. Ďalšie korekcie musia byť urobené tak, aby prevodník pracoval s 

presnosťou 1 častica na 10
4
 častíc. Je nevyhnutné použiť nízkošumové elektronické obvody a 

korekciu na prúd za tmy fotodetektora a tiež je nevyhnutné korigovať teplotnú citlivosť 

svetelného zdroja a fotodetektora aj pre prípadné svetlo pozadia.  

Obr. 3  Princíp lineárneho refraktometra s korigovaním cudzích vplyvov pri meraní. 

Na Obr. 3 je bloková schéma základného typu takéhoto senzora s korigovaním cudzích 

vplyvov pri meraní. Tento systém pozostáva z nasledujúcich elementov: zdroj svetla (LED 

alebo LD) a jeho elektronické riadenie; fotodetektor (D1), na presné určenie úrovne výstupného 

svetla zo zdroja svetla; fotodetektor (D2), na zaznamenanie svetla vracajúceho sa z prevodníka 

(P1); termistora (T1), na meranie teploty meranej kvapaliny; termistora (T2), na meranie teploty 

prostredia a mikroprocesora, ktorý riadi tento systém. V tomto prípade sa bude počítať pomer 

intenzity z prevodníka pre neznámu kvapalinu a neskôr určenej intenzity svetla pre štandardnú 

kvapalinu. Mikroprocesor potom výpočtom určí hodnotu indexu neznámej kvapaliny. Teplota 

okolia a kvapaliny sa určí pomocou termistorov alebo použitím optického vláknového 

teplotného senzora. 

III. EXPERIMENTY S AUTOMATIZOVANÝM SYSTÉMOM MERANIA INDEXU LOMU KVAPALÍN

A. Meranie indexu lomu neznámych kvapalín 

Ako prvé meranie pre otestovanie systému bolo zisťovanie indexov lomu rôznych vzoriek 

kvapalín, s ktorými sa stretávame v bežnom živote. Teplota meraných vzoriek bola 23°C, čo 

môžeme priradiť izbovej teplote. Namerané hodnoty sú v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1 

Meranie indexu lomu neznámych kvapalín 

Vzorka Index lomu Vzorka Index lomu 

Destilovaná voda 1,3301 Mazací olej – SB-23 1,4742 

Ocot 1,3358 Prevodovkový olej 

Madit PP80 
1,4806 

Pepsi cola 1,3461 Mot. olej MOL Arol 2T 1,4791 

Coca cola 1,3417 Brzdová kvap. Castrol 1,4424 

Lieh – 99% 1,3611 Natural 95 - Slovnaft 1,4565 
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Ústna voda - 

Lacalut 
1,3572 

Benzín Natural 95 - 

OMV 
1,4572 

Repkový olej 1,4697 Diesel - Slovnaft 1,4591 

Slnečnicový olej 1,4682 Diesel - OMV 1,4609 

Olivový olej 1,4662 Propylenglycolum 1,4280 

B. Meranie indexu lomu kvapalín v závislosti od koncentrácie 

Nasledujúcim meraním bol otestovaný systém pre zisťovanie závislosti indexu lomu danej 

kvapaliny od jej koncentrácie (Obr. 4). Pri tomto meraní boli použité dve látky: cukor a 

propylenglycolum. Obe tieto látky boli po malých množstvách pridávané do destilovanej vody a 

tým sa postupne zvyšovala ich koncentráciu v roztoku. Koncentrácia cukru je meraná len do 

50%, pretože ďalej sa už v destilovanej vode veľmi ťažko rozpúšťal (nasýtenie roztoku). 

Obr. 4  Závislosti indexu lomu kvapalín od koncentrácie. 

C. Meranie indexu lomu kvapalín v závislosti od teploty 

Ďalším meraním bolo meranie závislosti indexu lomu kvapaliny od teploty (Obr. 5). Pre toto 

meranie bol použitý motorový olej MOL Arol 2T a repkový olej Vitae d´ORO. Zámerne boli 

vybraté tieto dva oleje, aby bolo možné porovnať teplotnú závislosť indexu lomu kuchynského a 

motorového oleja. Pri meraní bol stanovený rozsah teplôt od 20°C do 75°C s krokom 2,5°C. 

Z meraní vyplýva, že sa index lomu v oboch prípadoch znižoval približne o 0,0010 pri 

zmene teploty o 2,5°C. Z toho vyplýva pokles indexu lomu 0,0004/°C. Taktiež je vidieť že 

strmosť klesania indexu lomu so zvyšujúcou sa teplotou je rovnaká pre obidve kvapaliny. 
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Obr. 5  Závislosti indexu lomu kvapalín od teploty. 

IV. ZÁVER

Automatizovaný systém merania indexu lomu kvapalín pomocou refraktometra umožňuje 

meranie indexu lomu nielen lineárnou metódou, t.j. jedným senzorom (LED alebo LD) v dvoch 

kanáloch, ale aj diferenčnou metódou, t.j. s použitím dvoch identických senzorov (LED alebo 

LD). Je to možné preto, lebo v prístroji sú zabudované dve rovnocenné analógové časti a je len 

vecou zapojenia optických vláknových senzorových modulov a programového vybavenia, ktorý 

spôsob merania sa bude využívať. Ak sa užívateľ rozhodne pre priamu metódu, stačí k meraniu 

jeden senzorový modul ľubovoľného typu. Počítač potom pomocou svojho programového 

vybavenia určí hodnotu indexu neznámej kvapaliny z pomeru intenzity optického signálu z 

prevodníka pre neznámu kvapalinu a z vopred určenej intenzity svetla pre štandardnú kvapalinu. 

Ak sa užívateľ rozhodne pre diferenčnú metódu, sú potrebné k meraniu dva identické senzorové 

moduly. V tomto prípade sa indexy lomu známej a neznámej kvapaliny merajú súčasne. Táto 

metóda môže byť použitá, ak sa vyžaduje extrémna presnosť. 
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1Radovan.Kovalcik@student.tuke.sk, 2Katarina.Fecilakova@tuke.sk,
3Peter.Fecilak@tuke.sk

Abstract – There are number of industry solutions and different types of equipment which
are based on the 8-bit microcontrollers. The idea of this work is the remote control of micro-
controller ports from IP network. To achieve this functionality the SNMP (Simple Network
Management Protocol) was chosen. Apart from SNMP the HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) was used in order to create the web based user interface. The main contribution
of this work is the implementation of SNMP protocol into the 8-bit microcontroller.

Keywords – SNMP, ATMEL, microcontroller, ATmega162, ATtiny3213

I. INTRODUCTION

There is still big popularity of 8-bit microcontrollers in the recent years. It’s mainly because
of their small size, low price and high performance. However the 8-bit microcontrollers are not
equipped with the Ethernet interfaces to directly connect to IP network. First part of this work is
devoted to connection of microcontroller to IP network using the integrated ENC28J60 circuit[1].

Application layer protocol is required inn order to control the microcontroller remotely in the IP
network. Four application level protocols were compared: Telnet, SSH, SNMP and HTTP which
all can be used for the purpose of microcontroller remote control. After the comparison of pros
and cons of these protocols the SNMP was chosen for the implementation of remote control in
microcontroller software and the HTTP protocol for web based user interface.

Goal of presented work is to overview the possibilities of connecting Atmel AVR 8-bit micro-
controller ATmega162 into IP network and design and implementation of microcontroller ports
with the goal of remote control using SNMP protocol.

II. GOALS

The goal of this work is connect microcontroller to the IP network and implement SNMP
support into microcontroller software which enables remote control of microcontroller ports by
SNMP messages directly or by implemented web graphic user interface.

III. ANALYSIS

The ENC28J60 is a stand-alone Ethernet controller with an industry standard Serial Peripheral
Interface (SPI). It is designed to serve as an Ethernet network interface for any controller equipped
with SPI. The ENC28J60 meets all of the IEEE 802.3 specifications. It incorporates a number
of packet filtering schemes to limit incoming packets. It also provides an internal DMA module
for fast data throughput and hardware assisted checksum calculation, which is used in various
network protocols. Communication with the host controller is implemented via an interrupt pin
and the SPI, with clock rates of up to 20 MHz. Two dedicated pins are used for LED link and
network activity indication. Typical connection of ENC28J60 with microcontroller is shown on
the figure 1.

The SNMP is asynchronous, transaction oriented protocol based on request-response transac-
tions between network manager and network agent. SNMP is used for getting and setting object
values in agents MIB (Management Information Base). The UDP protocol is used as transport
protocol and data are encoded using basic encoding rules of ASN.1 (Abstract Syntax Notation
One) standard. SNMP message consist of version identifier, community string and protocol data
unit (PDU). There are five types of PDUs: GetRequest, GetNextRequest, GetResponse, SetRequest
and Trap [3].
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Fig. 1 Typical connection of integrated circuit ENC28J60

Information about controlled objects is stored in MIB. It is independent of management system
architecture and communication mechanism. MIB is set of objects ordered in a hierarchical manner
defined by syntax and semantics. Controlled objects are organised within the tree hierarchy. Object
identifier is sequence of integers separated by dots [5].

IV. SOLUTION AND RESULTS

A. The design of microcontroller connection to IP network

Integrated circuit ENC28J60 was used with the goal of providing Ethernet module to AT-
mgea162 microcontroller. Integrated circuit ENC28J60 implements physical (PHY) and data link
(MAC) layer of OSI (Open System Interconnection) model. In order to implement upper layers
it is necessary to use software IP stack in microcontroller. IP stack consist of:

• ENC28J60 control module which controls this integrated circuit by SPI (Serial Peripheral
Interface) bus.

• IPv4 module which implements IP connection functionality.
• ARP module which is used for translation IP addresses to MAC addresses.
• ICMP module which is used for echo response.
• UDP module which is base transport protocol for SNMP.
• TCP module which will be not necessary for implementation of SNMP.
Processing of incoming packet consist of following steps:
1) Initialize ENC28J60 with MAC address and initialize LED functions.
2) Initialize IP stack with IP address and MAC address.
3) Infinite loop processing packets:

a) Receive packet and store packet size.
b) Test for ARP packet type and make ARP answer.
c) Test for IP packet type otherwise drop packet and continue next loop.
d) If packet protocol is ICMP echo request make echo answer.
e) If packet protocol is UDP get data and process SNMP request.

B. The design and implementation of SNMP protocol

For implementation of the SNMP protocol into microcontroller there was constructed develop-
ment environment (fig. 2) which consist of:

1) USB AVR microcontroller programmer
2) Ethernet module with integrated circuit ENC28J60
3) Virtual USB serial port
4) ATmgea162 microcontroller
5) ATtiny2313 microcontroller
6) Diagnostic LCD display
7) LED diodes showing values on microcontroller ports
8) Stabilised power supply
Implementation of the SNMP is based on creating access for read and write microcontroller

port values. Every controlled port of microcontroller has three registers: PORT, DDR, PIN. Port
is used for setting port value, DDR control data direction of port (input or output) and PIN is
used for reading port values. All three ports are readable but only PORT and DDR are writeable
[4].
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Fig. 2 Development environment

ATmega162 has five 8-bit ports [2]. Three of them are accessible for remote control over SNMP.
Other ports are used for communication with Ethernet module. In order to use of SNMP protocol
every port and control register must have unique object identifier (OID) which are grouped into
MIB. For this purpose we used experimental branch of worldwide MIB with address 1.3.6.1.3 in
dot notation. After this address is added 1 for ATmega162 and 2 for ATtiny2313. Next number
specifies port A, C or D followed by control register number 1 for PIN, 2 for DDR and 3 for
PORT. Ports can have values from 0 to 255 and Gauge SNMP type is used for its representation.
For example OID of ATmega162 port C and control register DDR is 1.3.6.1.3.1.3.2.0 with zero
as last number because every non aggregated type in SNMP ending with additional zero.

SNMP message is represented by UDP data encoded with ASN.1. Processing of SNMP message
has following steps:

• Check of structure and size of received SNMP message.
• Process of SNMP message, get or set values from SNMP message to microcontroller ports

control registers.
• Construction of SNMP response message.
First step of processing SNMP message is decoding ASN.1 encoded message and check

structure and size of received message. Next step is check of protocol version. In this work
is implemented only version 1 of SNMP. Processing then continues with check of community
string which is used as security component. Last step is processing of PDU.

Processing of PDU consist of:
• Check if PDU is one of: GetRequest, GetNextRequest of SetRequest.
• Read identifier number.
• Read error number and error index.
• Read of variable bind list and construction of linked list with variable bindings.
• Get of set values from variable binding list to microcontroller ports
After successful processing of SNMP message is constructed GetResponse PDU with current

values of variables in variable bind list and this constructed message is send back to network
manager.
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V. CONCLUSION

The goal of this work was to connect microcontroller to the IP network and to implement SNMP
support into microcontroller software. Connection to IP network was realized by integrated circuit
ENC28J60 and software IP stack implemented in microcontroller. Within the presented diploma
thesis the SNMP version 1 has been implemented.

One of great advantages of implementation of SNMP protocol into microcontroller is enabling
remote control of microcontroller ports over IP networks such as LAN or even internet. Many
machines based on microcontrollers can be managed worldwide and management of this machines
can be automated.

There are also some disadvantages consider. First of all is implementation of only SNMP
version 1 which is considered as obsolete but still widely implemented nowadays because of
its easy implementation and backward compatibility. Second disadvantage is control of only
microcontroller ports. There should be added other peripherals such as counters, timers, A/D
converter etc.. This disadvantages might be improved by the next research.

ACKNOWLEDGMENT

This work is the result of the project implementation: Development of the Center of Information
and Communication Technologies for Knowledge Systems (ITMS project code: 26220120030)
supported by the Research & Development Operational Program funded by the ERDF.

REFERENCES

[1] Barrett F. Steven, Pack J. Daniel: Atmel AVR microcontroller primer programming and interfacing. San Rafael, Calif.:
Morgan & Claypool, 2008, 180 p. ISBN 978-159-8295-429.

[2] Leaver Chris: Introduction to Atmel AVR microcontroller development: using free software with worked examples.
S.l.: Sylvania Books, 2010, 256 p. ISBN 978-095-6728-500.

[3] Mauro D.: Essential SNMP. Cambridge: O Reilly, 2001, 313 p. ISBN 05-960-0020-0.
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Abstract – In this article we present a description and a model of system behavior
structured into different levels of the system using action graphs. We use abstraction to
describe not only a whole system but also the structures that produce components and
subsystems. We based our description on the fundamental program systems principles of
processes. This description is based on the classification of interactions, which describe the
program systems behavior, primarily communications.

Keywords – Action graphs, action calculus, components, program systems

I. INTRODUCTION

In this article we focus on the description of commonly used program system. We chosen
the basic personal computer programs. Every program we are considering that component. We
consider program system named PrSys, which is composed of component operating system OS
and component AntiVir. We describe the components mentioned by us, proposing an extension
of the action calculus and we model them using action graphs.

Representation of behavior by formal notation is more difficult for readers as the graphical
representation. Combination of the notation expression process and graphical representation -
Action Graphs is more suitable.

We chosen a simple abstraction of known and commonly used software for better illustrate the
point and simpler understanding.

II. PROGRAM SYSTEM AND ACTION CALCULUS

Each program system is possible to describe as a formal description of behavior of processes
program system [1]. For this description we use action calculus [2], [3], [4].

We define action calculus XAK, which defines formal notation of comunication between
processes and components [5].
Knowing the properties of system processes and interactions between their components leads to
the knowledge behavior of the program system.
The action calculus XAK is a formal method for the description of communicating processes and
serves for an analysis of process properties. Action calculus XAK has extension of implementing
by event and encapsulation [6], [7].
First define basic terms of proces description. A process is a sequence of actions, status changes
or functions which lead to results and to fulfillment of events. A component encapsulates more
processes with their interactions. Components create a subsystems and subsystems create a system.
If system describe a program based, then we consider it as program system. In this contrubution
we define conventional component system executable on personal computer.
A class of special processes consists of special processes. Special processes are filling control
events by special control actions and they create special events, which form special class of
processes. Special processes are fundamental processes accepting in addition to the basic events
control actions, too. These special events are fulfilling management control events of program
system.
Fundamental processes can use only action in and out for filling basic events.
Communication in action graph is represented by edge. Edge represents a communication link.
This communication link can be mobile. In this case is in the action graph drawn by green
corrugated line.
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A. Program system PrSys

Program system named PrSys by components we can define as:

def K in PrSys (1)

We define set of components K in the our program system PrSys. In this set of component we
have a components:

K ∈ {OS,AntiV ir, ...}

The program system PrSys consists of processes OS,AntiV ir, ActionP laner and control
process DataIngerityControl. In the calculus XAK we describe behavior of program system
PrSys as:

PrSys = (OS ⊗AntiV ir ⊗ActionP laner ⊗DataIngerityControl)

Processes of our program system are executed as concurrent processes. This situation is repre-
sented by operator ⊗. In this program system PrSys we have another component.

1) Component OS: Component OS consists of processes CLOCK,Pn, QN . We described
behavior of this component in calculus XAK as:

OS = [((RunQ → Q)⊗ CLOCK) ↓Init Run ◦ J [α.Run.(P1 ⊗ P2 ⊗ P3)] ↓Init Run]

Behavior of this component can be described in two steps. A subsystem in the component is
first initialized and started a core component of J that through control processes Qn starts user
processes Pn.

P
def
= (in(), (idP ), out 〈〉)

Processes are synchronized through the process CLOCK.
Behavior of the process CLOCK:

CLOCK = (tick → CLOCK)

We created model of component OS with using action graf XAG, shown on next figure Fig.II-A1:

CLOCK

P1

P2

P3

Q1

Q2

Q3

OS

idP1

idP2

idP3

α J

User

Fig. 1 Component OS in fragment of action graph XAG

Control processes Qn in the component J are represented by pink color. These processes, con-
troling events and they know run normal processes. Normal processes are graphically represented
in green. Full component is synchronized using a special process CLOCK.

2) Component AntiVir: Next component in program system PrSys is component AntiV ir,
on figure Fig.II-A2. This component consists of processes DbSignatur,Monitor, Scane, com-
ponent A and process Quarantine. In calculus XAK we describe its behavior as:

AntiV ir = [(DbSignatur ⊗Monitor ⊗ Scaner) ↓Init Run ◦
α.Run.(A.Quarantine|OS) ↓Init Run]
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Monitor

Db Signatur

Scaner

Discard Repair OK

Quarantine

ActionPlanerDataIntegrityControl

Chk

Chk Chk

out out

a0a1x

a0

b1 − tick

c

x rp

AntiVir

A

Fig. 2 Action graphs of component AntiV ir

Into the fragment of this action graph, we can see the individual processes and the interactions
between them. Process Monitor is process monitors all inbound data and processes. It use event
Chk. For scaning processes of component OS is used process Scanner.

Monitor : (Chk.(in(idP ), out 〈t|f〉), out 〈f〉)

Scaner : (Chk.(in(idP ), out 〈t|f〉)).[OS])

There we used event Chk. This event consit by input action in(idP ), where argument idP je
identificator of signature. Output is result of event compare.

Chk : {in(idP ), compare, out 〈t, f〉}

The event compare contains the source code:

compare : {if [(idP ).OS = (idP ).DbSignatur]elsef}

The result is boolean value t or f . If the signature from idP is in the signatures database
DbSignatur, it is possible, that the process or input is contains a virus.

out 〈t, f〉

In case, when the signature is virus free, result of event Chk is f .

f = {a0}

In the event that a virus is suspected, carry out the action a1 and x.

t = {a1, x}

The action of relocation bad signature process is:

rp : {Repair → Quarantine}

Component which implement these events must be exhausted location. This attribute is in the
XAG modeled by red line. In XAK we desribe it:

ΩA[OK,Repair,Discard]
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For this component shall also apply processes DataIntegrityControl and ActionP laner. Proces
DataIntegrityControl is control process, which checks the integrity of data in the database of
signatures. Proces ActionP laner is control process, which plans the individual events and an
event update.

3) Components system: We described characteristics of processes in program system. The
combination of these components into a complex system. We get an action graph in figure
Fig.II-A3.

Internet Monitor

Db Signatur

Scaner

Discard Repair OK

Quarantine

ActionPlanerDataIntegrityControl

Chk

Chk Chk

out out

a0a1x

a0

b1 − tick

b2 − tick

c

x rp

CLOCK

P1 P2

P3

Q1

Q2

Q3

AntiVir

OS

idP1
idP2

idP3

a0

Chk

α

J

User

Fig. 3 Action graphs of program system PrSys

By this way it is possible to observe communication and behavior of program system processes.
Action calculus provides exact description of events and possibilities of their distribution into the
action, which are executed in individual processes.
Any system can be a part of bigger system, or vice versa, may consist of subsystems, wich can be
components. It may share common features with other systems, which helps share of information
between systems.
Systems are understood as coherent units that behave according to determined rules.

III. CONCLUSION

Action graphs solve the problem from the perspective of abstraction. They provide a description
of a system as a complex set of verification features which originate in the design of control
system.
It allows a specific look to individual processes of program system and to the connection between
the processes. It allows us also to observe the behavior of basic and control processes, and to
verify the behavior of the implemented program system.
Action graphs approach allows multi-level abstraction. This access enables monitoring of the
behavior on different levels.
Theory of action graphs provides connection between description of structure and it’s processes
and relations. The action graphs are used by different action and interaction as a relation between
them.
We have described and modeled only basic processes and their actions. For interests of clarity
we have deliberately not burden the reader a concrete realization. For the simplification we have
not placed nor concrete parameters and ports are let unnamed. We focused on the description and
graphical representation of the basic principles and behavior.
We introduced the basic characteristics of the process and we described the most basic com-
munication actions. Into aforementioned components, we packed complete subsystems. We was
devoted our care only on the main processes that are the bearer of the main activity in each of
the above-mentioned subsystems (in the component AntiVir it is a Monitor and Scaner).
Described the properties and behavior of the alternatives we have modeled using fragments of
action graphs. Single fragments we subsequently joined to model of the whole system in action
graph.
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Abstrakt — Dolovanie procesov v záznamoch udalostí sa stáva čoraz významnejšou oblasťou 

záujmu nielen na akademickej pôde ale aj v komerčnej sfére. Výraznou hnacou silou rozvoja tejto 

oblasti v praxi je silná potreba organizácií nahliadnuť do hĺbky vykonávaných procesov za 

účelom ich kontinuálneho monitorovania a eventuálneho vylepšovania. Cieľom tohto príspevku je 

analyzovať záznamy udalostí získané prostredníctvom informačného systému VINST spoločnosti 

Volvo IT za účelom objavenia procesného modelu popisujúceho priebeh vykonávania činností pri 

riešení problémov zákazníkov na oddelení Help Desk. Identifikácia procesného modelu je súčasťou 

analýzy zdrojových dát. Jej výsledkom je tiež odhalenie vzájomných väzieb medzi vybranými 

atribútmi dátového súboru. Na realizáciu vymedzených cieľov boli zvolené softvérové nástroje ProM 

a Disco. 

Kľúčové slová — dolovanie v záznamoch udalostí, Disco, ProM, procesný model, sociálna sieť 

I. ÚVOD 

Dolovanie procesov v záznamoch udalostí je vedná oblasť integrujúca sféru počítačovej 

inteligencie a dolovania v dátach s  modelovaním a analýzou procesov [1]. Hoci počiatočný 

výskum v tejto oblasti siaha až do konca 90-tych rokov 20-teho storočia, jej zvýšený rozvoj 

môžeme zaznamenať najmä v súčasnom období, keď sa procesy stávajú kľúčovým faktorom 

riadenia v rôznych typoch organizácií. Dôvod je pritom jednoduchý - pochopenie realizovaných 

procesov, kontinuálne monitorovanie vykonávaných činností a následná implementácia 

organizačných a technologických zmien v praxi sú ústredným krokom vedúcim k zvýšeniu 

výkonnosti ako aj konkurencieschopnosti organizácie [2], [3].  

Podstatou dolovania v záznamoch udalostí je extrahovanie hodnotných, procesne 

orientovaných informácií z dostupných záznamov udalostí a využitie získaných hodnotných 

znalostí o vykonaných procesoch v rôznych oblastiach. Praktický prínos tohto prístupu spočíva 

v možnosti odhalenia, resp. znovuobjavenia pracovných tokov vykonávaných v rámci procesov, 

sledovania kľúčových indikátorov výkonnosti, v definovaní reálneho modelu štruktúry 

organizácie na základe vykonávania činností a pod. Analýzou procesne orientovaných dát je 

taktiež možné identifikovať silné a slabé miesta v organizácii, čo umožňuje vedieť včas 

reagovať na zistené vychýlené hodnoty, ako aj zriadiť rôzny typy plánov určených pre 

optimalizáciu procesov a s cieľom následnej minimalizácie finančných, časových a iných 

nákladov spojených s vykonávaním procesov.  

Hlavným cieľom tohto príspevku je identifikovať a graficky reprezentovať procesný model 

činností vykonávaných vo zvolenej organizácii pri riešení vybraných problémov. Výsledky 

jednotlivých analýz vzťahov a väzieb medzi zvolenými atribútmi a inštanciami nadväzujúce na 

popis teoretických východísk a metód sú uvedené v časti venovanej realizácii experimentov. 

Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a z nich vyplývajúce odporúčania sú uvedené v záverečnej 

časti tohto príspevku.  

II. AKTUÁLNY STAV V DANEJ OBLASTI

 Prvý základný dokument s názvom Process Mining Manifesto popisujúci ciele a úlohy 

dolovania procesov v záznamoch udalostí bol zverejnený v októbri roku 2011 s podporou 53 
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organizácií a 77 expertov z danej oblasti. Od tej doby bolo vydaných viacero publikácií 

zaoberajúcich sa oblasťou dolovania v záznamoch procesov ako aj konkrétnym popisom metód 

a algoritmov dolovania. Hlavná výskumná skupina  je v oblasti dolovania procesov 

v záznamoch udalostí sústredená na pôde holandskej Technickej univerzity v Eidhovene. U nás, 

na pôde Technickej univerzity v Košiciach, sa odhaľovaním procesných modelov zaoberala 

najmä výskumná skupina v rámci európskeho projektu KP-Lab [9]. 

 V súvislosti s analýzou záznamov udalostí pre účely odhalenia slabých stránok v organizácii 

sa dôraz kladie najmä na samotné modelovanie. Objavovanie procesného modelu a definovanie 

princípov pre určenie základných vzťahov a závislostí medzi konkrétnymi udalosťami podrobne 

popisujú autori Akman a Demiros [4], Castellanos et. al. [5] a Fischer et. al. [6]. Pri vytváraní 

procesných modelov využívajú niekoľko metód a algoritmov, napr. data-mining algoritmy, 

genetické a heuristické algoritmy, α-algoritmus vytvárajúci procesný model vo forme Petriho 

siete a tiež Markovovské modely. Identifikáciou vzťahov medzi aktérmi procesu ako aj tvorbou 

sociálnych sietí analýzou záznamov udalostí sa zaoberajú o.i. aj Will van der Aalst  [7] a tiež 

Jans et. al. [8], pričom hlavný dôraz kladú najmä na rozpoznávanie vzťahov medzi aktérmi v 

rámci podnikových procesov.  

III. REALIZÁCIA EXPERIMENTOV

A. Popis dátového súboru 

Základný dátový súbor
1
 bol poskytnutý spoločnosťou Volvo IT. Tento súbor obsahuje presne 

6 660 záznamov o 1 487 unikátnych (už spracovaných, resp. uzatvorených) problémoch, ktoré 

boli ohlásené zákazníkmi spomínanej spoločnosti na Help Desk a zaznamenané do systému 

VINST. Jednotlivé záznamy sú charakterizované prostredníctvom 12 atribútov:  

• ID problému vo formáte: 1-XXXXXXXXX

• Dátum a čas zaznamenania problému vo formáte:  yyyy-mm-dd hh:mm:ss

• Podstav riešenia problému: priradený (assigned), čakajúci na priradenie (awaiting

assigned), zrušený (cancelled), uzatvorený (closed), v riešení (in progress), čakajúci na

vyriešenie (wait)

• Stav riešenia problému: čakajúci vo fronte (queued),prijatý (accepted), vyriešený

(completed), uzatvorený(closed)

• Úroveň vplyvu problému na zákazníka: majoritný (major), vysoký (high), stredný

(medium), nízky (low)

• Organizačná línia zaoberajúca riešením daného problému:

• A1, A2, B, C, D, G1, G3, G4, V11, V2, V4, V5, V7n, Other

• Organizačná divízia  zaoberajúca riešením daného problému:

• A2_1 - A2_5, C_1 - C_7, D_1, D_2, E_1 - E_10, V3_1 – V3_3, V8_1

• Tím (ST) zaoberajúci sa riešením daného problému

• Štát, v ktorom sídli ST

• Osoba zaoberajúca sa riešením daného problému

B. Tvorba procesného modelu 

 Procesný model vo všeobecnosti predstavuje explicitnú reprezentáciu procesnej perspektívy. 

Je to sieť usporiadaných činností, ktoré sú systematicky prepojené prostredníctvom vzťahov 

a väzieb za účelom vytvorenia abstraktnej reprezentácie procesu, čo najviac vystihujúcej 

skutočnosť. Pre vytvorenie procesného modelu (Obr. 1) z dostupných záznamov udalostí sme 

použili softvérové  riešenie Disco
2
, konkrétne algoritmus Fuzzy Miner. Prostredníctvom 

zvoleného algoritmu sme analyzovali vstupné záznamy udalostí a spracovali ich neštruktúrované 

správanie sa. Pri tvorbe procesného modelu sme limitovali množstvo informácií v modeli 

prostredníctvom abstrakcie a agregácie dát na najvyššiu úroveň s cieľom zdôrazniť 

najvýznamnejšie vlastnosti modelu.  

1 doi:10.4121/c2c3b154-ab26-4b31-a0e8-8f2350ddac11 
2 http://fluxicon.com/disco/ 
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Obr. 1. Procesný model riešenia problémov na oddelení Help Desk 

 Na Obr. 1 je znázornený procesný model obsahujúci jednotlivé aktivity vykonávané v rámci 

riešenia problémov na oddelení Help Desk na najvyššej úrovni abstrakcie. Takáto vizualizácia 

umožňuje získať reálny pohľad na vykonávané procesy v danej organizácii, ako aj odhaliť ich 

slabé miesta, akými môžu byť časové prestoje pri riešení problémov, zvýšené finančné náklady 

vyplývajúce zo zapojenia viacerých zamestnancov do riešenia daného problému ako aj 

neodôvodnená eskalácia bežných problémov na vyššiu úroveň oddelenia Help Desk.  

 V našom prípade sme sa zamerali na časové prestoje pri riešení problémov zákazníkov, t.j. 

zamerali sme sa na počet záznamov typu Accepted-Wait. Ide o počet zaevidovaných 

požiadaviek, ktoré po akceptácii zamestnancom čakajú na vyriešenie. Z celkového počtu 6 660 

záznamov tvoria tieto záznamy až 7,91%. Možné príčiny sme sa pokúsili odhaliť v softvérovom 

nástroji ProM
3
 prostredníctvom modulu Performance Sequence Diagram Analysis, 

umožňujúceho analyzovať priebeh riešenia problémov v rámci konkrétnych procesných 

inštancií. Inštancia procesu predstavuje priebeh konkrétnych činností procesu v konkrétnom 

čase za konkrétnych podmienok. Každý proces má zvyčajne množstvo inštancií, ktoré môžu byť 

vykonané súčasne a nezávisle na sebe. V našom prípade sme pre každú inštanciu vytvorili 

sekvenčný diagram znázorňujúci tok riešenia vybraného problému ako aj spoluprácu pri riešení 

problému medzi divíziami v reálnom čase.  

Obr. 2. Sekvenčný diagram znázorňujúci priebeh spolupráce troch divízií na riešení konkrétneho 

problému 

 Detailnejší pohľad na zvolenú procesnú inštanciu (Obr. 3.) získaný prostredníctvom modulu 

Log inspector umožňuje sledovať roly aktérov ako aj atribúty záznamov konkrétnej inštancie. 

Zamerajúc sa na časové známky prislúchajúce konkrétnym aktivitám, môžeme identifikovať 

začiatok procesu, ktorým je v našom prípade prijatie požiadavky na riešenie problému 

s dátumom 01.02.2012 a časom 11:40:32. Aktérom realizujúcim akceptáciu požiadavky je 

Peter, člen divízie A2_1. Po dvojitom zaradení požiadavky do fronty bola požiadavka 

akceptovaná a vyriešená členom divízie A2_4 dňa 18.04.2012 v čase 17:25:08. Celkový čas 

medzi prijatím požiadavky a jej uzatvorením bol 109 dní. Čas strávený aktérom divízie A2_4 na 

riešení problému bol 99 sekúnd.  Z uvedených analýz vyplýva, že celkový čas potrebný na 

3 http://www.processmining.org/prom/start 
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vyriešenie problému v konkrétnej procesnej inštancii je vo veľkej miere tvorený časom, kedy 

požiadavka čaká vo fronte z dôvodu jej nesprávneho zaradenia k organizačnej divízii.  

Obr. 3. Procesná inštancia 

 V poslednom kroku sme znázornili aktérov procesu a vzájomné väzby medzi nimi 

prostredníctvom sociálnej siete (Obr. 4.), aplikáciou modulu Social Network Miner, konkrétne 

prostredníctvom siete typu WT (Working Together). Základom siete je znázornenie spolupráce 

aktérov na vykonávaní jednotlivých činností v rámci celého procesu. Sila väzby je závislá od 

spolupráce daných aktérov. Veľkosť uzla vyjadruje jeho mieru významnosti v sieti. Takýmto 

spôsobom môžeme sledovať vzájomné väzby medzi aktérmi procesu ako aj identifikovať 

transfer požiadaviek na riešenie problémov medzi aktérmi, resp. divíziami.  

Obr. 4. Sociálna sieť typu WT 
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IV. ZHODNOTENIE A ZÁVER

 V tejto práci sme vytvorili procesný model znázorňujúci skutočné vykonávanie procesov na 

oddelení Help Desk a odhalili významné väzby medzi jednotlivými divíziami v organizácii. 

V rámci vykonaných analýz sme odhalili nasledujúce podstatné skutočnosti: 

 Z celkového počtu 1 487 unikátnych problémov (inštancií) bolo až 9,75% riešených

zamestnancami dvoch alebo viacerých divízii

 Spolupráca na riešení problémov medzi divíziami, resp. eskalácia problémov na vyššiu

úroveň majú za dôsledok značné predlžovanie času potrebného pre vyriešenie daného

problému

 Najviac problémov typu Accepted-Wait patrí do kategórie Stredne závažný problém

(viac ako 58%)

Získané znalosti je v budúcnosti možné uplatniť priamo v praxi v rámci zlepšovania kľúčových 

ukazovateľov výkonnosti zameriavajúcich sa na dĺžku riešenia problémov zákazníkov. 
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Abstract — This paper describes usability of offline robotic path following simulation systems
using  synthetic  noise  and  synthetic  disturbance.  This  noise  and  disturbances  are  generated
randomly but  theirs  range  does  match  the  reality.  This enables  adaptation of  parameters  of
relevant regulator to the noise and disturbance.  Further it enables implicit error correction, so
the  controller,  which  returns  to  an  optimal  trajectory,  when  it  stepped out  of it  before,  in
principle.  But for the reliable adaptation it is necessary to repeat the simulation not to be the
chosen by the controller as optimal just by the luck only. Using statistics of repeated attempts on
the controller with relevant candidate’s parameters the fitness is evaluated, so we  can find the
proper controller parameters using appropriate optimization algorithm.  In experiments we will
show difference between individual controllers and difference between simulated and real paths.

Keywords — Robotic simulation system, ANFIS, Particle Swarm Optimization

I. INTRODUCTION

This  paper is  based  on  the  thesis  with the  same  name  [1],  showing the  concept  and
experiments.  Proposed and implemented path simulator for humanoid robots can be used for
off-line simulation of time consuming experiment, like the evolution or learnig of navigation
strategies.  The simulator allows calibration to the real robot.  We will show application of
simulator with the ANFIS and PSO (Particle Swarm Optimization) for navigation of Nao
robot using overhead camera for calibration.

II.CONCEPT OF THE SIMULATION SYSTEM FOR THE ROBOT NAVIGATION SUPPORT

A. The Task

Our task is to teach robot Nao to walk within given area. Input of the robot is vector of 3
values from the simulated distance sensors (Left 45º, Straight 0º, Right -45º from the robots
front). Output is one from the 5 actions (Left, Left Forward, Forward, Right Forward, Right).

Figure 1: Image from the overhead camera
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Figure 2: Thresholded image from the overhead camera

Figure 3: Possible actions of the robot (Left, Right – Turn; Left Forward, Right
Forward – Curved Walk; Forward – Straight Walk)

B. Controller type , schemes and adaptation

In this work, we are using 4 types of controllers. Each has 3 real inputs (Left, Straight, 
Right) and 1 real output, which is converted to output action using following discretization:

Left : u∈(−∞ ,−1.5 ]
LeftForward : u∈(−1.5,−0.5 ]
Forwardu :u∈(−0.5,0 .5)
RightForward :u∈[0.5,1.5)
Right :u∈[1 .5,∞)

We are using PSO algorithm [5] using simulation system (C) to adapt parameters of a given 
controller. We will use following controllers to control the robot:

1) Linear controller  , which looks like non-linear, but can be 

transformed to aλx
1
+bλx

2
+cλx

3
+d , where λ=1

e
. We will adapt a, b, c, d, and e.

2) Extended controller uses following formula
ax

1
+bx

2
+cx

3
+d

ex
1
+ fx

2
+gx

3
+h

.

3) ANFIS [4]. There are two types of ANFIS controllers we used differing with output

function: ANFIS with Linear output function: 

ax
1
+bx

2
+cx

3

e
+d

 and ANFIS with 

Extended output function: 
ax

1
+bx

2
+cx

3
+d

ex
1
+ fx

2
+gx

3
+h

Both ANFIS controllers use input variables with terms ‘Near’ (left semi-trapezoidal) and 
‘Far’ (right semi-trapezoidal). Parameters of output functions and parameters of input 
membership functions are adapted.
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Figure 4: Main concept overview.

C. Simulation system concept

The simulation system runs in iterations, which represent the steps of the robot. In every 
iteration simulator remembers the position and angle of the simulated robot and in every new 
iteration this position and angle is changed (as on the Figure 5). This change is semi-
stochastic. In this case ‘semi-stochastic’ means stochastic but dependent on the action which 
has to be performed.

Figure 5: Semi-stochastic change of the position and angle from A to B. Vaues x, y and
Θ are randomly generated from green intervals defined by action.

We use simulator to test fitness of parameters of a given controller.

D. Fitness function

The priorities of the controller qualities are set to: stability, speed (trace optimality), and 
course fluency. Pseudocode for the fitness function is rather complex:

SetLimits 
For i = 1..5:
If(StatsPreviousCurcuit.inLimit());
Stats_Curcuit = Pass(Curcuit);
Fitness1 -= StatsCurcuit.CheckpointsCount; // Max 2 
Fitness2 += (Time + 2 * SmallCollisionsCount + FluencyCriteria);
StatsPreviousCurcuit = StatsCurcuit;
Else Break For i; 
End For i; 
EditLimits(); 
For i = 1..150:
StiffenUpLimits();
If(StatsPreviousCurcuit.inLimit());
StatsCurcuit  = Pass(Curcuit);
F1 -= StatsCurcuit.PassedSetsCount; // Max 2
F2 += (Time + 2 * SmallCollisionsCount + FluencyCriteria);
StatsPreviousCurcuit = StatsCurcuit;
Else Break For i; 
End For i; 

Where subprogram Curcuit.inLimit() is:
If((Curcuit.set1.presiel) AND (Curcuit. set1.stats. SmallCollisionsCount < 

CollisionsLimit) AND (Curcuit. set1.RequiredStepsCount < set1StepsLimit) AND 
(Curcuit. set1. FluencyCriteria < set1FluencyLimit) AND 

(Curcuit. set2.presiel) AND (Curcuit. set2.stats. SmallCollisionsCount < 
CollisionsLimit) AND (Curcuit. set2. RequiredStepsCount < set2StepsLimit) AND 
(Curcuit. set2. FluencyCriteria < set2FluencyLimit)):

Return TRUE.
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Pseudocode of subprogram SetLimits(): CollisionsLimit = 200; set1StepsLimit = 
1000; set1FluencyLimit = 700; set2StepsLimit = 900; set2FluencyLimit = 600

Pseudocode of subprogram EditLimits(): set1StepsLimit = 1000; set1FluencyLimit = 
900; set2StepsLimit = 1000; set2FluencyLimit = 800

Pseudocode of subprogram StiffenUpLimits (): CollisionsLimit = 
round(CollisionsLimit/2)

The fluency criteria is measured simply by summation of fluency criteria of particular 
steps, where Forward is penalized by 0 points, Left Forward and Right Forward by 1 point 
and Left and Right by 2 points.

Figure 6: Maps used for simulation

III. EXPERIMENTS

In experiment no. 0 we had to find which population size is the most proper for solution 
search in PSO algorithm, and in experiments no. 1,2,3 and 4 which tolerance of divergence 
are most proper.

In experiment no. 0 we had to find which population size is the most proper for solution 
search in PSO algorithm for finding parameters of ANFIS with extended output function. The 
experiment consists of finding the proper controller for given population size and of 
following test: we let run found controller on the simulator 60 times and get following stats: 
PSO population size, searching time, average small collision count, count of required steps, 
average movement fluency criteria.

Populatin
size

Searching
time in
minutes

Passed
60

attempts

Small
collisin
count

averae

Count of
required steps

average

Movemet
fluency
criteria-
average

100 3 60 5.617 590.4 509.4

200 4 60 0.283 682.3 426.8

300 26 60 0.367 734.6 381.7

400 13 54 0.614 596.4 359.8

500 10 59 0.467 675.3 366.7

600 31 60 0.3 632 393.2

700 31 60 0.15 624.2 393.2

800 38 60 0.65 642.1 456.9

900 37 60 0.117 648.9 337.3

1000 17 60 0.033 644.9 418.3

1100 12 59 2 641.6 392

1200 12 59 0.433 639.4 408.4

1300 38 59 0.417 617 334.2

1400 57 60 0.483 666.3 400.1

1500 55 60 0.05 676.3 351.8

1600 40 60 0.217 635.8 371.1

1700 28 60 2.367 593.1 502.3

1800 48 60 0.683 613.4 400.7

1900 7 60 0.05 647.5 335.3

Table 1: Experiment 0 - search time in minutes, no. of successful attempts from the 60,
average count of small collisions, average count of required steps, and average
movement fluency for the found controller on given population size. For every

population size only one search is performed, but the controller is tested 60 times.
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Therefore we use word average in item titles. This experiment was launched on
computer with 1600 MHz CPU frequency.

In the Table 1 are marked important parameters, best stats and according to them the 
population sizes with best values of important parameters (green) and worst stats (red). So we 
used population size of 1000 individuals for next 4 experiments.

In experiment 1 we look for the best tolerance of divergence in PSO algorithm with ANFIS 
with the linear output function.

Tolerance
of

divergence
Generatin

count

Passed
60

attempts
Small collision
count average

Count of
required steps

average

Movement
fluency criteria

average

0 0 60 57.033 747.2 566.1

5 5 56 4.933 540.5 384.9

10 20 60 0.583 608.0 350.9

15 25 59 0.367 623.1 424.5

20 20 59 0.917 610.5 426.4

25 45 59 0.567 628.9 372.1

30 43 60 0.233 696.5 434.9

35 39 60 0.567 630.7 406.3

Table 2: Experiment 1 - ANFIS with the linear output function.

In the Table 2 best stats and  population sizes with best parameters are green and the worst 
stats are red. Best parameters of ANFIS controller with the linear output function using 
restarts do use tolerance of divergence with values 10 or 30.

In experiment 2 we for the best tolerance of divergence in PSO algorithm with ANFIS with 
the extended output function.

Tolerance
of

divergence
Generatin

count

Passed
60

attempts

Small
collisions
average

 Required
steps

average
Movement

fluency average

0 0 53 19.30 534.2 408.3

5 16 60 0.03 663.3 352.4

10 30 60 0.13 622.3 380.1

15 22 60 1.67 664.6 460.4

20 48 60 0.00 670.2 352.2

25 37 60 0.02 632.8 393.6

30 78 60 0.12 646.0 343.5

35 129 60 0.12 642.3 371.2

Table 3: Experiment 2 - ANFIS with the extended output function.

In the Table 3  the best parameters of ANFIS controller with extended output function 
using restarts is the tolerance of divergence with value 20.

In exp. 3 we look for best tolerance of divergence in PSO algorithm with the linear model.

Tolerance
of

divergence
Generatio

ns

Passed
60

attempts

Small
collisions
average

Required
steps

average

Movement
fluency

 average

0 0 59 24.383 665.9 485.4

5 17 54 3.733 569.8 469.2

10 21 60 3.283 623.8 497.5

15 25 54 3.317 563.7 450.1

20 22 53 4.267 538.3 397.4

25 51 53 6.650 536.5 413.8

30 34 53 3.867 558.6 455.7

35 46 56 4.183 572.4 446.9

Table 4: Experiment 3 - Linear model.

In  the Table 4  the best  parameters of the linear  model using restarts use tolerance of
divergence  with  values  10.  In  exp. 4  we  look  for  best tolerance  of  divergence  in  PSO
algorithm with extended model. In  the Table 5  the best parameters of the extended model
using restarts use tolerance of divergence with values 15.
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These experiments  show that best controller for the purpose of this  work is ANFIS with
extended  output  function.  The  best  population  size  is  1000  and  the  best  tolerance  of
divergence is 20.

Tolerance
of

divergene
Generatio

ns

Passed
60

attempts

Small
collisions
average

 required
steps

average

Movement
fluency

 average

0 0 58 31.950 651.2 398.9

5 13 57 3.383 606.0 377.8

10 13 59 0.700 598.3 360.3

15 37 60 0.183 614.9 339.3

20 88 58 0.200 597.2 329.4

25 41 58 0.533 589.4 347.2

30 35 58 1.000 589.7 362.9

35 61 56 5.467 550.7 400.5

Table 5: Experiment 4 - Extended model.

IV. CONCLUSION

Experiment no. 2 was most successful (from experiments no. 1, 2, 3 and 4) according to in
how many searches we found controller which had no fails in 60 simulated attempts (7/8). 

This  brings following conclusions: ANFIS with the extended output function is the most
proper for finding the proper parameters of the controller supporting robot navigation. The
optimal size of population depends on chosen controller, in that the population size in the
experiments no. 1, 2, 3 and 4 was chosen regarding to results of the experiment no. 0. The
tolerance of the divergence of the most successful search was 20.

Figure 7: Based on the information about the object (red ball) and desired access
direction (orange arrow) the labyrinth should be generated virtually in robot’s head, so

no upper camera should be needed.  However we don't know how to do it now.

For the  future  work  we suggest  to  import  the generation of  labyrinth  to  the  robot,  so
labyrinth  should  be  generated  virtually  based  on  information  about  target  and  obstacles
positions as can be seen in Figure 7.
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Abstrakt — Článok sa zaoberá vplyvom vetra na vodiče vonkajších elektrických vedení. Vietor 

spôsobuje prídavné zaťaženie, čím sa zvyšuje mechanické napätie vo vodičoch. Výpočet sily vetra na 

vodiče závisí od rýchlosti vetra, veľkosti rozpätia, smeru vetra a rôznych súčiniteľov, ktoré ju 

ovplyvňujú. Vietor taktiež vplýva aj na spôsob vyšvihnutia vodičov pri opadávaní námrazy.   

Kľúčové slová — vonkajšie elektrické vedenia, vodiče, rýchlosť vetra, sila vetra 

I. ÚVOD 

Norma STN EN 50 431 definuje pravidlá potrebné pre určenie návrhového zaťaženia vetrom 

pôsobiaceho na časti vonkajšieho elektrického vedenia na základe meteorologických údajov. 

Tieto pravidlá platia pre výšku podperných bodov až do hodnôt špecifikovaných v národnej 

normatívnej prílohe. Ak sa v tejto prílohe neurčujú nijaké požiadavky, považuje sa za všeobecne 

prijateľnú hodnotu výška 60 m. 

Pri navrhovaní vonkajších elektrických vedení na medzné stavy únosnosti je určujúca buď 

stredná rýchlosť vetra Vmean alebo nárazová rýchlosť vetra Vg. Na základe normy je možne za 

základ na určenie extrémnej rýchlosti vetra zhodne s praxou v každej krajine použiť podľa 

voľby buď strednú rýchlosť vetra alebo nárazovú rýchlosť vetra [2]. 

II. RÝCHLOSŤ VETRA

Stredná rýchlosť vetra Vmean 

Stredná rýchlosť vetra je definovaná ako stredná rýchlosť vetra v  m/s odmeraná v intervale 

10 minút vo výške 10 m nad zemou v relatívne otvorenom teréne.  

Nárazová rýchlosť vetra Vg  

Nárazová rýchlosť vetra je charakteristická maximálna hodnota okamžitého turbulentného 

vetra (vychádzajúca zo strednej rýchlosti vetra odmeranej v intervale 2 s). Turbulencie vetra sa 

chápu ako odchýlky okamžitej rýchlosti vetra v čase a priestore od jej strednej hodnoty. 

Intenzita turbulencie závisí od terénu, ktorý je rozdelený do štyroch kategórií 

charakterizovaných pomocou trecej výšky z0. Piatu kategóriu tvorí terén, pri ktorom sa nedá 

vietor priradiť priamo k trecej výške. 

Vzťah medzi nárazovou rýchlosťou vetra a strednou  rýchlosťou vetra je vyjadrený rovnicou 

meangg VkV   (1) 

kde kg je nárazový súčiniteľ rýchlosti vetra, ktorý závisí od intervalu spriemerovania rýchlosti 

vetra vo výške h nad zemou a od trecej výšky z0. Nárazový súčiniteľ rýchlosti vetra sa dá pre 

integračné intervaly merania rýchlosti vetra vypočítať  

0

g

z

h
2,28/ln1k  (2) 

Referenčná rýchlosť vetra VR 

Referenčná rýchlosť vetra je rýchlosť vetra vo výške 10 m nad zemou v príslušnom mieste. V 

krajinách používajúcich strednú rýchlosť vetra je možné referenčnú rýchlosť vetra VR

v príslušnom mieste danej kategórie terénu vypočítať z referenčnej rýchlosti vetra VR(II) 

v najbližšej meracej stanici v teréne kategórie II podľa vzťahu 
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(II)V
z

10
lnkV R

0

Th   (3) 

Súčiniteľ terénu kT  a trecia výška z0  sú uvedené v tabuľke 1. 

Tam, kde sa používa nárazová rýchlosť vetra, je najvýhodnejšie považovať za referenčnú 

rýchlosť vetra referenčnú rýchlosť vetra VR odmeranú v najbližšej meracej stanici bez ohľadu na 

kategóriu terénu . 

Referenčná rýchlosť vetra sa uvádza v národnej normatívnej prílohe. V prípadoch, keď nie sú 

referenčné údaje na určenie rýchlosti vetra dostatočné, mali by sa na určenie extrémnej rýchlosti 

vetra v príslušnom mieste použiť iné zdroje údajov. Vo väčšine európskych krajín sa pre rôzne 

regióny spracúvajú mapy rýchlostí vetra. Pre regióny, ktoré nie sú v týchto mapách zahrnuté, 

mala by sa využiť pomoc meteorológov [6]. 

Pre stavbu vonkajších elektrických vedení sa zvyčajne využívajú kategórie terénu I a II. 

Tabuľka 1  

Súčiniteľ terénu kT a trecia výška z0 pre rôzne kategórie terénu podľa Eurokódu ENV 1991-2-4 

Kategórie 

terénu 
Charakteristika terénu kT z0 

I 
Búrlivé otvorené more, jazerá do vzdialenosti najmenej 

5 km proti smeru vetra a rovná plochá krajina bez prekážok 
0,17 0,01 

II 

Poľnohospodárska pôda s deliacimi živými 

plotmi, rozptýlené malé poľnohospodárske sídla, domy a 

stromy 

0,19 0,05 

III 
Predmestské alebo priemyselné oblasti a trvalo zalesnené 

územia 
0,22 0,30 

IV 

Mestské oblasti, v ktorých je aspoň 15 % povrchu 

pokrytého pozemnými stavbami s priemernou  výškou 

nad 15 m 

0,24 1,0 

V 
Hornatý a viac členitý terén, kde sa vietor môže lokálne 

zosilňovať alebo zoslabovať 

Hodnotí sa individuálne, 

s prípadnou pomocou 

meteorológov 

Rýchlosť vetra Vh v ľubovoľnej výške h nad zemou 

Pri prvkoch vonkajšieho vedenia vo výške do 10 m sa rýchlosť vetra Vh rovna priamo 

referenčnej rýchlosti vetra (Vh = VR). Pri prvkoch vonkajšieho vedenia vo výške väčšej ako 10 m 

nad zemou sa pre vzrast rýchlosti vetra používa logaritmická závislosť.  

(II)V
z

h
lnkV R

0

Th   (4) 

kde:  h je výška nad zemou; 

kT je súčiniteľ terénu; 

z0  je trecia výška. 

III. TLAK A SILA VETRA

Dynamický tlak vetra qh 

Dynamický tlak vetra  v  N/m
2
 vo výške h nad zemou sa určí zo vzorca 

2

hh Vρ
2

1
q  (5) 

kde    je hustota vzduchu, ktorá sa rovná 1,225 kg/m
3
 pri teplote 15 °C a pri 

atmosférickom tlaku 1013 hPa; pri iných hodnotách teploty a atmosférického 

tlaku sa zodpovedajúca hustota vzduchu vypočíta alebo možno použiť pomerné 

hodnoty; 

Vh   je rýchlosť vetra v  m/s vo výške h nad zemou. 

Ak je rýchlosť vetra rozdelená na rôzne sektory, t. j. podľa rôznych smerov vetra, musí sa qh 

vypočítať pre ten sektor, ktorý spôsobí najväčší tlak vetra na zložky alebo prvky vedenia [3]. 

A. Sila vetra na ľubovoľný prvok vedenia 

Sila vetra QWx spôsobená vodorovne vanúcim vetrom v smere kolmom na ľubovoľný prvok 

vedenia je daná vzťahom 

ACGGqQ  xxqhWx
 (6) 
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kde  qh  je dynamický tlak vetra; 

Gq je nárazový súčiniteľ vetra; 

Gx  je dynamický súčiniteľ daného konštrukčného prvku; 

Cx  je súčiniteľ aerodynamického odporu závislý od tvaru daného prvku; 

A  je priemet plochy daného prvku do roviny kolmej na smer vetra. 

Nárazový súčiniteľ vetra Gq 

Tam, kde sa používa stredná rýchlosť vetra, je možne nárazový súčiniteľ vetra vypočítať 

podľa vzťahu  

2

0

2

gq )
z

h
2,28/ln(1kG  (7) 

Ak sa využíva nárazová rýchlosť vetra, nárazový súčiniteľ vetra sa rovná 1. 

Tabuľka 2 

Nárazový súčiniteľ vetra Gq 

Kategórie 

terénu 

Nárazový súčiniteľ vetra ako funkcia výšky nad zemou 

10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m 

I 1,77 1,72 1,69 1,67 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 1,60 1,59 

II 2,05 1,96 1,91 1,87 1,84 1,82 1,80 1,78 1,77 1,76 1,75 

III 2,72 2,51 2,38 2,30 2,24 2,19 2,15 2,12 2,09 2,07 2,05 

IV 3,96 3,39 3,10 2,92 2,79 2,69 2,62 2,56 2,51 2,46 2,42 

Dynamický súčiniteľ konštrukčného prvku Gx 

Dynamický súčiniteľ konštrukčného prvku sa dá vypočítať pomocou metódy uvedenej 

v Eurokóde ENV 1991-2-4, pričom je nevyhnutné rátať s výpočtom nárazovej rýchlosti vetra 

použitým v tejto norme.  

B. Sily vetra na vodiče 

Tlak vetra na vodiče vyvoláva sily pôsobiace priečne na smer vedenia a súčasne zvyšuje ťah 

vo vodičoch. Sila vetra na podperný bod v priamej trase zapríčinená od každého samostatného 

vodiča z obidvoch susedných rozpätí je 

Φ221
ccqhWc cos

2

LL
dCGGqQ 


  (8) 

kde  qh je dynamický tlak vetra vypočítaný v závislosti od polohy pôsobiska tlaku vetra 

na vodič pre celé rozpätie; 

Gq je nárazový súčiniteľ vetra; 

Gc  je dynamický súčiniteľ vodičov závislý od dĺžky rozpätia, nazývaný aj ako 

súčiniteľ rozpätia; tento súčiniteľ zohľadňuje skutočnosť, že tlak vetra na vodič 

nedosahuje svoje maximálne hodnoty súčasne v celej dĺžke rozpätia; súčiniteľ 

rozpätia sa dá vypočítať podľa vzťahov uvedených v tabuľke 3, kde L je dĺžka 

vetrového rozpätia v metroch;  

Cc  je súčiniteľ aerodynamického odporu vodiča; pri lanových vodičoch z drôtov 

kruhového prierezu a normálnej rýchlosti vetra sa Cc rovná 1,0; pri ostatných 

typoch vodičov a pri vyššej rýchlosti vetra sa má hodnota súčiniteľa 

aerodynamického odporu odmerať alebo vypočítať;  

d  je priemer vodiča; 

L1  a podobne L2 sú dĺžky obidvoch susedných rozpätí, ktorých stredná hodnota je 

vetrové rozpätie L; 

  je uhol nábehu rozhodujúceho smeru vetra. 

Celková sila vetra na zväzok fázových vodičov sa definuje ako súčet síl na jednotlivé vodiče 

zväzku, pričom sa neberie do úvahy možný tieniaci účinok náveterných vodičov zväzku. 
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Obrázok 1 Znázornenie smeru a uhla pôsobenia vetra na vodič 

Tabuľka 3 

Súčinitele rozpätia Gc 

Kategórie 

terénu 

Súčiniteľ rozpätia Gc ako funkcia vetrového rozpätia L 

Vzorec 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 

I 1,30 – 0,073 ln(L) 0,96 0,91 0,88 0,86 0,83 0,81 

II 1,30 – 0,082 ln(L) 0,92 0,87 0,83 0,81 0,78 0,75 

III 1,30 – 0,098 ln(L) 0,85 0,78 0,74 0,71 0,67 0,65 

IV 1,30 – 0,110 ln(L) 0,79 0,72 0,67 0,64 0,60 0,57 

Ak sa berie do úvahy sila vetra na vodiče umiestnené na rohových podperných bodoch, je 

nevyhnutné rátať s vplyvom zmeny smeru vedenia, s uhlom nábehu vetra vľavo a vpravo od 

rohového podperného bodu, s dĺžkou susedných rozpätí a s usporiadaním vodičov [1].  

IV. ZÁVER

Výpočet sily vetra na ľubovoľný prvok je dôležitý z hľadiska návrhu vonkajšieho 

elektrického vedenia. Najdôležitejším prvkom vedenia sú vodiče, ktoré musia byť správne 

nadimenzované. Vodiče sú namáhané vertikálnou zložkou sily od námrazy a horizontálnou 

zložkou sily od vetra [1]. Takže poznať silu vetra je dôležité z hľadiska kombinovaného 

mechanického namáhania pri návrhu vedenia. Vietor má taktiež významný vplyv na vyšvihnutie 

vodičov pri odpadávaní námrazy [5]. Čím je jeho sila väčšia, tým viac je potrebné s ním 

uvažovať a eliminovať jeho nepriaznivý vplyv na vodiče, aby nedochádzalo k medzifázovým 

skratom. Na zabránenie vzniku medzifázových skratov sa na vonkajšie elektrické vedenia 

inštalujú medzifázové separátory. Správne rozmiestnenie medzifázových separátorov sa 

vykonáva na základe výpočtov a modelovania pohybu vodičov vo vhodnom simulačnom 

programe [4].   
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Abstrakt—Článok sa zaoberá tvorbou grafického užívateľského prostredia pre použitie v robotike, 

s využitím voľne stiahnuteľného zásuvného modulu pre MATLAB - Robotics Toolbox. Tento modul 

je použitý pri výpočtoch priamej kinematickej úlohy, inverznej kinematickej úlohy a taktiež pri 

simuláciách robotického ramena. Výsledné vytvorené grafické užívateľské prostredie je vhodné pre 

ďalší výskum a ako učebná pomôcka. Článok sa taktiež venuje vytvoreniu 3D modelu robotického 

ramena, ktoré slúži ako model pri simuláciách vo vytvorenom GUI, jeho exportovaniu, ďalšiemu 

spracovaniu a optimalizácii pre použitie v prostredí programu MATLAB- 

Kľúčové slová— Robotické rameno, Robotics Toolbox, Grafické užívateľské prostredie, 3D 

modelovanie, MATLAB 

I. ÚVOD 

Tento článok opisuje proces tvorby grafického užívateľského prostredia (GUI) vhodného na 

riadenie a simulácie robotického ramena v MATLABe. Pri výpočtoch sú využité niektoré 

funkcie voľne stiahnuteľného zásuvného modulu pre MATLAB – Robotics Toolbox. Keďže 

Robotics Toolbox je možné ovládať iba pomocou zadávania príkazov do príkazového riadku 

v prostredí MATLAB, je nutné vytvorenie vhodného grafické užívateľské prostredia, v ktorom 

je možné zadávať a prepočítavať polohu a orientáciu výsledného bodu efektora robotického 

ramena jednoduchším a užívateľsky orientovaným spôsobom.  

Výsledné vypočítané hodnoty z GUI budú neskôr použité ako riadiace signály pre 

servomotory identického fyzikálneho modelu robotického ramena. Do GUI budú taktiež pridané 

ďalšie funkcie, ktoré budú slúžiť na monitorovanie a riadenie optického bezpečnostného 

systému robotického pracoviska. 

II. VYTVORENIE 3D MODELU ROBOTICKÉHO RAMENA

Kinematický model robota bol vytvorený v MATLAB-e prostredníctvom Robotics Toolboxu. 

Tento model bude ďalej označovaný ako RT_robot. Následným využitím metódy plot bol 

vykreslený graf s vyobrazením jednotlivých častí robota pri nulových natočeniach jednotlivých 

kĺbov (Obr.1). 

Po vytvorení kinematického modelu bol vytvorený a pomocou programu typu CAD 

(Computer Aided Design) – v programe ProEngineer bol vytvorený a vymodelovaný 3D model 

robotického ramena. Tvorba pozostávala z návrhu a vymodelovania jednotlivých častí 

robotického ramena, ktoré boli v konečnej fáze spojené do jedného celku (Obr.2).  

Keďže exportovaný 3D *.obj súbor obsahuje okrem informácii o modeli  robota aj nevhodné 

informácie pre MATLAB a program ProEngineer neposkytuje potrebné nástroje na úpravu *.obj 

súborov, bol tento 3D model upravený v programe Blender, vhodnom na úpravu 3D modelov. 

Na úpravu 3D modelu bol importovaný .obj model do programu Blender. Využili sme nástroj 

pre rozčlenenie robota na jednotlivé objekty, ktoré boli označené od 1 po n+1. Časť 1 

predstavovala v tomto prípade základňu robota, ktorá je stacionárna a časť n+1 predstavovala 

efektor robota.  

Okrem vytvorenia jednotlivých častí robota je vhodné model upraviť tak, aby jednotlivé časti 

neobsahovali zbytočné body, aby susedné strany boli navzájom spojené a aby objekt mal 

vhodnú topológiu. Takto upravený model sa následne znovu vyexportuje do súboru typu .obj. 
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Obr. 1.  Kinematický model robotického ramena (Robotics Toolbox) 

Obr. 2.  3D model robotického ramena (ProEngineer) 

Na importovanie .obj súboru do MATLABU bola využitá funkcia readrobot(path), ktorá 

načítala údaje uložené v .obj súbore a zapísala ich do danej štruktúry. V našom prípade bola 

štruktúra robota uložená pod názvom „robot“. Do argumentu „path“ bolo ešte potrebné zadať 

absolútnu alebo relatívnu cestu k súboru. Následne bolo možné v MATLAB-e vykresľovať 

robot po jednotlivých častiach nasledovne: 

patch(robot.Link{i}.l) 

Pričom i je číselná premenná reprezentujúca časť robota. V prípade, že sme chceli vykresliť 

celý robot, je potrebné zadať príkazy nasledovne: 

figure(1) 

for i=1:6 

patch(robot.Link{i}.l) 

hold on 

end 

Výsledný robot bol zobrazený bez tieňov a v skreslenej mierke. Z tohto dôvodu boli využité 

nasledujúce príkazy pre zlepšenie vykresľovania robota: 

grid on % pridanie mriežky zobrazenia  

axis equal % definícia identických rozmerov osí 

camlight % pridanie osvetlenia 

Po zadaní príkazov vyzeral robot nasledovne (Obr.4). 

V prípade, že sme chceli zmeniť polohu robota zadaním hodnôt jednotlivých kĺbov 

robotického ramena (výpočet priamej kinematickej úlohy), je potrebné prepočítať body daného 

modelu. Z tohto dôvodu boli vytvorené pomocné body robota, ktoré v prípade, že boli 
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prenásobené transformačnou maticou požadovanej časti robota, vznikla požadovaná poloha 

časti robotického manipulátora. 

Obr. 3.  3D model robotického ramena (Blender) 

Obr. 4. 3D model robotického ramena (Matlab) 

Transformačné matice jednotlivých časti robota pre dané hodnoty kĺbových premenných boli 

určené pomocou programu Robotics Toolbox nasledovným spôsobom: 

T{1}=RT_robot.base; 

n = RT_robot.n; 

for i=1:n 

T{end+1}=T{end}*RT_robot.links(i).A(q(i)); 

End 

Keďže zobrazený robot, v základnej polohe, mal hodnoty kĺbových premenných rovné nule, 

tak riadkový vektor bol definovaný nasledovne: 

q=[0 0 0 0 0]; 

Výsledné transformačné matice boli o rozmere 4x4. Body častí robota sú v tvare m*3, pričom 

m predstavuje počet bodov časti. Z tohto dôvodu bol pomocným bodom pridaný stĺpcový vektor 

a celá matica bola transponovaná a následne prenásobená inverznou transformačnou maticou T. 

V MATLABE boli tieto úkony zadané nasledovne: 

for i=1:n+1 

vertices=[robot.Link{i}.l.vertices ones(length(robot.Link{i}.l.vertices),1)].' 

robot.Link{i}.vertices=(inv(T{i})*vertices); 

end 

Po vytvorení pomocných bodov v častiach robota - robot.Link{i}.vertices bolo možné 

vypočítať ľubovolnú polohu jednotlivých kĺbov robotického ramena nasledovne: 
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q=[ 0 pi/2 -pi/2 0 0]; 

clear T 

T{1}=RT_robot.base; 

n = RT_robot.n; 

for i=1:n 

T{end+1}=T{end}*RT_robot.links(i).A(q(i)); 

end 

for i=1:6 

robot.Link{i}.l.vertices=(T{i}*robot.Link{i}.vertices).'; 

robot.Link{i}.l.vertices(:,4)=[ ] 

end 

III. TVORBA GRAFICKÉHO UŽÍVATEĽSKÉHO PROSTREDIA

Pred samostatnou tvorbou GUI boli stanovené požiadavky, ktoré boli vyžadované od GUI. 

V našom prípade boli určené nasledovne: 

- vykresľovanie 3D modelu robotického manipulátora pre zadanú polohu kĺbov, 

- riešenie priamej kinematickej úlohy zadávaním uhlov jednotlivých kĺbov robota alebo 

zmenou polohy posuvníkov, 

- riešenie inverznej kinematickej úlohy zadaním požadovanej pozície efektora, 

- zobrazovanie žiadanej transformačnej matice a aktuálnej transformačnej matice 

efektora. 

Pre vytvorenie GUI bol využitý editor MATLAB – GUIDE. Jednotlivé komponenty boli 

podľa nášho návrhu vkladané do prázdneho okna. Pre vytvorenie prehľadného a ľahko 

ovládateľného grafického užívateľského prostredia boli komponenty s podobnou funkciou 

umiestnené do jednotných celkov. Pri tvorbe boli okrem iných použité komponenty ako: 

PushButton, Slider, Table atď. 

Po zadefinovaní týchto komponentov bolo nutné ich správne pomenovanie, pretože pri 

ďalšom programovaní GUI sú ich názvy používané ako súčasť kódu. 

IV. PROGRAMOVANIE GRAFICKÉHO UŽÍVATEĽSKÉHO PROSTREDIA

Pri tvorbe GUI boli využité funkcie Robotics Toolbox. Robotics Toolbox ponúka množstvo 

funkcií, ktoré sú potrebné pre výpočty v robotike, ako sú prepočty: priamej kinematickej úlohy, 

inverznej kinematickej úlohy, dynamiky a trajektórií. Spomedzi mnohých funkcií boli využité 

nasledovné: Ffkine – výpočet priamej kinematickej úlohy, Ikine – výpočet inverznej 

kinematickej úlohy, Seriallink (DH) – vytvorenie kinematického modelu robotického 

manipulátora pomocou Denavit-Hartenbergovej notácie. 

Robotický manipulátor bol definovaný pomocou funkcie robot=seriallink(DH). Táto funkcia 

vytvára objekt robotického ramena, ktorý bolo možné simulovať. Premenná DH je matica, v 

ktorej sú zadané Denavit-Hartenbergove (DH) parametre nasledovne pre n kĺbov (1): 
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Jednotlivé premenné v matici sú určené pomocou DH notácie, ktorá je definovaná 

nasledovne: 

- uhol θ - uhol medzi osou xj-1 a xj okolo osi zj-1 (premenná rotačného kĺbu), 

- vzdialenosť časti „link“ robota: d - vzdialenosť medzi osami xj-1 a xj pozdĺž zj-1 osi 

(premenná posuvného kĺbu), 

- dĺžka sekcie: a -  vzdialenosť medzi osami zj-1 a zj pozdĺž osi xj (konštanta), 

- skrútenie sekcie: α - uhol medzi osami zj-1 a zj okolo osi xj (konštanta). 

Sériový robotický manipulátor s n kĺbmi sa skladá z n+1 častí. Číslovanie častí začína vždy 

od nuly, čo predstavuje základňu robota a pokračuje až do n, pre poslednú časť robota. 

Číslovanie kĺbov začína od 1 pre kĺb spojujúci prvú pohyblivú časť robota so základňou robota 

až do n. Časť (i) je spojená s časťou (i-1), čo predstavuje kĺb číslo i. 
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Pri tvorbe robota musíme boli splnené tri podmienky: 

1. Všetky kĺby sú definované osou z. Os zi je zarovnaná  so spojovou osou kĺbu.

Jeho podmienkou je kladné smerovanie osi zi. Určenie osi z pre rotačné kĺby

je teda samozrejmé, v prípade posuvných kĺbov je možné vybrať paralelnú os

k smeru posuvu.

2. Os xi je definovaná pozdĺž normály k osiam zi-1 a zi.

3. Os yi je určená pravotočivým pravidlom yi=zi * xi

Boli zadefinované dve premenné: 

robot % zadefinovaná štruktúra robotického ramena s obsiahnutým jeho 3D 

modelom 

RT_robot % kinematický model vytvorený v Robotics Toolbox 

Štruktúra „robot“ obsahuje 3d model robota a ďalšie údaje ako aktuálne hodnoty natočenia 

jednotlivých kĺbov, transformačnú maticu efektora robota a odkazy na vykreslené patch objects. 

V prípade spustenia GUI sa ako prvá spúšťa funkcia Nazov_OpeningFcn. Do tejto funkcie sú 

zapísané príkazy, ktoré sa majú vykonať pri spustení GUI. V našom prípade boli ako prvé 

zadeklarované globálne premenné robot a RT robot. Následne príkazom load sa načítali 

premenné, a  funkciou plotscene sa vykreslil manipulátor do objektu typu „axes“. 

Z hľadiska funkčnosti GUI sú dôležité funkcie typu Objekt_Callback. Tieto funkcie sa 

vykonávajú v prípade výskytu udalosti ako napr. stlačenie tlačidla alebo posunutie posuvníka. 

Na základe týchto udalostí sa vykonávajú zmeny v GUI, alebo sa menia jednotlivé vlastnosti 

objektov. Hodnoty vlastností funkcií môžu byť získavané príkazom 

get(handles.Tagobjektu,’Vlastnosť objektu’), respektíve nastavením vlastnosti funkcie 

set(handles.Tagobjektu,’Vlastnosť objektu’,hodnota). Ďalej budú uvedené časté spôsoby 

použitia Callback funkcií. 

Použitie callback funkcie tlačidla môže byť vysvetlené na nasledujúcom príklade. Ak je 

potrebné prepočítať inverznú kinematickú úlohu robota, stlačením tlačidla „Calculate ikine“ 

bude spustená Callback funkcia tlačidla, v ktorej sa spustí nasledujúci program: 

T=loader() % načítanie požadovanej transformačnej matice 

q=iikine(T) % výpočet inverznej kinematickej úlohy 

ffkine(q) % výpočet priamej kinematickej úlohy pre 3D model robotického 

ramena 

plotscene() % vykreslenie 3D modelu robotickúho ramena v grafe 

rewriter(q) % zápis vypočítaných hodnôt do grafického užívateľského 

prostredia 

V GUI je možné použitie aj vlastných užívateľských funkcií. V prípade, že tieto funkcie majú 

načítavať požadované údaje z GUI, je potrebné vo funkcii definovať premennú handles 

nasledovne: 

handles=guidata(gcf()); 

Použitie funkcie Callback “edit text” bolo nasledovné. Po zadaní hodnoty natočenia tretieho 

kĺbu do príslušného prvku a stlačení tlačidla Enter nastalo volanie callback funkcie. V tomto 

prípade bola načítaná táto hodnota prvku príkazmi: 

global robot 

robot.q(3)=str2num(get(handles.Tagobject,’String’)); 

ffkine(robot.q); 

plotscene(); 

Je možné pozorovať,  že pri načítaní hodnoty premennej pomocou príkazu get bol načítaný 

textový reťazec zadaný v edit texte, ktorý bol následne prostredníctvom funkcie „str2num“ 

prevedený na číselnú formu. 

Ako posledný príklad použitia „Callback“ funkcie je možné uviesť príklad posuvníka. Na 

posuvníku prostredníctvom bežca bola nastavovaná určitá hodnota spojového uhla. V tomto 

bolo možné postupovať podobne ako pri edit texte s tým rozdielom, že hodnota uhla kĺbu bola 

načítaná nasledovne: 

robot.q(3)=get(handles.Tagobject,’Value’) 
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V. ZÁVER 

Tento článok sa zaoberá procesom tvorby grafického užívateľského prostredia s využitím 

niektorých funkcií zásuvného modulu pre MATLAB – Robotics Toolboxu. Tento zásuvný 

modul bol využitý pri tvorbe kinematického modelu robotického ramena a pri prepočtoch 

priamej a inverznej kinematickej úlohy. 

Pomocou vytvoreného grafického užívateľského prostredia je možné priame zadávanie a 

prepočty hodnôt polohy efektora robotického ramena. GUI bude ďalej v budúcnosti upravované 

a vyvíjané pre riadenie servomotorov experimentálneho robotického ramena a pre využitie 

monitorovania a riadenia optického bezpečnostného pracoviska uvedeného robota. V aktuálnej 

podobe (Obr.5) môže slúžiť ako učebná pomôcka pre overenie výpočtov v predmetoch 

zaoberajúcich sa robotickou a na ďalší výskum.  

V tomto článku bol taktiež opísaný spôsob vytvorenia, úpravy a využitia 3D modelu 

robotického ramena, vhodného k ďalšiemu použitiu v programe MATLAB. K jeho vytvoreniu 

bolo potrebné vykonanie troch úloh: vytvorenia 3D modelu robotického ramena v programe 

typu CAD, jeho vyexportovanie, úprava a zjednodušenie súboru typu .obj a jeho následné 

importovanie a spracovanie v programe MATLAB. 

Obr. 5.  Výsledné vytvorené GUI s vytvoreným 3D modelom robotického ramena 
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Abstract — The temperature and aging changes quality and electrical parameters of cross-linked 

polyethylene (XLPE) cable. The article deals with the measuring of dielectric parameters of XLPE 

cable sample by the method of dielectric relaxation spectroscopy (DRS) in frequency domain. It was 

observed a change of parameters in consequence of temperature and additional thermal aging.  

Keywords — cable insulation, capacitance, dielectric relaxation spectroscopy, dissipation factor, 

thermal aging, XLPE cable 

I. INTRODUCTION 

In the present is dominated increased demand for electricity and therefore is required greater 

security and reliability for high-voltage electrical equipment. These requirements relate mainly 

to the insulation system, which is a sensitive and important part of electrical equipment. Power 

cables are sensitive devices in the power system, and they play an important role in the safety of 

the power load and reliable transmission of electricity. Damage of insulation of power cables 

can lead to equipment failure and other disorders. 

The majority of high voltage power cables are insulated with polymeric materials. Cross-

linked polyethylene (XLPE), as the main polymeric insulation, is widely used as electrical 

insulation material for high voltage distribution power cables because of its excellent electrical, 

physical and chemical properties. Given that these cables may be exposed to several kA current 

and hundreds of kV voltage, they are critical parts of the transmission infrastructure and is 

expected their high resistance against possible failures during their lifetime [1]. 

The cables may be exposed to several kA current and hundreds of kV voltage, and they are 

permanently exposed to thermal aging during operation. It may cause change in dielectric 

parameters of cables and also irreversible damage of cable insulation. The primary initiators for 

the degradation of cable insulation are high currents, voltage, mechanical, chemical and thermal 

stress and pollution of environment. Process of aging of insulation is the most acting on the 

quality of insulation and it is a phenomenon that is essentially cannot be affected. The insulation 

degradation is inevitable during the operation and the failure rate of XLPE cable increases with 

the service time [2]. Therefore, it is necessary to assess degradation and insulating state of 

cables.  

There are several methods for detection of insulating state of XLPE insulation. One of the 

methods is measurements of dielectric parameters of insulation using the dielectric relaxation 

spectroscopy (DRS). This paper deals only with the measurement of frequency response and 

presents the analysis of thermal dependence of measured dielectric parameters of XLPE cable. 

II. THERMAL AGING OF XLPE INSULATION

Process of aging of insulation is the most acting on the parameters and quality of insulation. 

[3]. Aging of XLPE cables is related to the temperature of the insulation. All XLPE cables 

contain antioxidants which protect the XLPE from oxidation during the extrusion and cross-

linking process, and also during the service life of the cable. The rate at which the antioxidant is 

used up is dependent on temperature. The normal maximum operating temperature of XLPE 

cables is 90°C. Increasing the operating temperature of the cables will increase the rate at which 

the anti-oxidant is used up and hence reduce the service life. During thermal aging, several 
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structural changes occur such as variation in crystalline, chain scission and variation in heat of 

fusion and in melting point. [4], [5] 

Tests have shown that XLPE cables can operate at a temperature of 105°C for a limited time 

without significantly reducing the service life of cables. As the temperature increases XLPE 

softens and the mechanical performance of the XLPE reduces considerably. At temperatures in 

excess of 105°C deformation of XLPE readily occurs, particularly at positions where the 

insulation is under mechanical stress. The maximum overload temperature of XLPE is limited to 

105°C. [4], [6] 

XLPE cable aging has been studied for nearly 40 years and many methods have been 

proposed to evaluate the properties of XLPE [5]. Stability of microstructure and composition of 

the insulating material is changing due to degradation processes. These changes result to 

changing behavior of insulation material from view of polarization processes. Aging in a 

polymer changes the electrical, physical, mechanical and morphological properties of the 

insulation. All these properties are influencing the dielectric parameters and characteristics of 

insulation [7]. 

III. MEASUREMENT METHOD

Dielectric relaxation spectroscopy is a one of the non-destructive measurement methods. DRS 

uses polarization as the response of the sample on a time-dependent electric field. For 

electrolyte solutions, polarization essentially originates from the oriented fluctuations of 

permanent dipoles (solvent molecules, ion pairs), from intramolecular polarizability and from 

ion motion. It can be investigated either in the time domain or as a function of the frequency of a 

harmonic field. Thus, principle of this method is based on examination of molecular dynamics 

of polarized and polar materials. Generally speaking, the behavior of the dielectric material is 

characterized DC conductivity, dielectric response function and high-frequency component of 

the relative permittivity. DRS is widely applied in the characterization of ion-conducting solids 

and polymers. [8], [9] 

In the frequency domain, the polarization phenomena follow the alternating electric field. 

DRS is focused on the measurement of the frequency dependence of real and imaginary 

components of the impedance of the investigated samples. DRS evaluates the dielectric response 

function in the frequency domain using the dielectric dissipation loss factor tan δ and complex 

capacitance C(ω). For an accurate evaluation of the properties of the investigated dielectrics is a 

sometimes necessary using appropriate transformation method to convert measured values from 

time to frequency domain, e.g. using the Laplace, or Fourier transform, or Hamon 

approximation. [9] 

The total current flowing across the material when exposed to voltage U(ω) can be expressed 

as [9]: 
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Complex electrical induction D(ω) is proportional to the complex dielectric permittivity ε(ω) 

according to the relation [4]: 
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where 

            ii 1  (3) 

Actual measurements of this dielectric response in the frequency domain are difficult to 

perform, if the frequency range becomes very large. The measured relative dielectric 

permittivity   r
~  is defined from the following relation [9]: 
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The dielectric dissipation factor: 
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The real part of (5) represents the capacitance of a test object, whereas the imaginary part 

represents the losses. Both quantities depend on frequency. It should be noted that all dielectric 

quantities are more or less dependent on temperature and dissipation factor tan  is strongly 

dependent on temperature. Any comparison or measurement of these quantities must take this 

into account. Increased interfacial polarization also produces the increase in dissipation factor, 

mainly in the low and very low frequency range. The value of dissipation factor is related to the 

dielectric loss and its value can be regarded as a measure of the quality of the insulation system. 

Measurements in the frequency domain need voltage sources of variable frequencies and, for 

applications related to HV power equipment, output voltages up to at least some hundreds of 

volts. Such measurements become quite lengthy if very low frequencies are considered. [9] 

IV. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS

A. Measurements 

The measurements were performed on two cable samples by the method of dielectric 

relaxation spectroscopy in frequency domain: 

 sample A - operationally unaged, undamaged XLPE cable,

 sample B – XLPE cable of operationally unknown technical condition.

On sample A were recorded changes of capacitance and dielectric dissipation loss factor 

depending on frequency at various temperatures. On sample B were recorded changes of 

capacitance and dielectric dissipation loss factor depending on frequency and the measurement 

was repeated after an accelerated thermal aging of sample at 90 °C for 72 hours in an air oven. 

The frequency range of measurements was 20 Hz to 2 MHz and the measurements were 

performed using the precision LCR meter Agilent E4980A. The Increase of frequency was 

decimal. Aim measuring has been comparison of measured frequency dependencies of 

capacitance and dissipation factor. 

B. Evaluation of measurement 

In Figure 1 and Figure 2 are shown comparison of frequency dependencies of capacitance and 

dissipation factor at temperature 20 °C, 60 °C, 70 °C and 80 °C, respectively. In Figure 3 and 

Figure 4 are shown comparison of frequency dependencies of capacitance and dissipation factor 

before and after aging process, respectively. Due to the large fluctuations in the measured values 

at low frequencies from 20 Hz to 100 Hz, the measured values are not within the zone of 

termination capable and therefore are not shown. 

Fig. 1  Frequency dependence of capacitance at various temperature (sample A) 
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Fig. 2  Frequency dependence of dissipation factor at various temperature (sample A) 

Figure 1 shows a decrease of the values of capacitance at higher temperatures. The change of 

capacitance is very small, order of 10
-10

 farad. With increasing temperature there is also a 

significant and steeper increase of capacitance from frequency circa 400 kHz. At a temperature 

20 °C, there is a slight increase of capacitance from circa 1 MHz. Thus, with a change of 

temperature occurs a change of values of capacitance and also a change the curve of the 

frequency dependencies, but the trend of dependencies is similar. 

Figure 2 shows a change of the values of dissipation factor at higher temperatures. A 

significant change of dissipation factor is at high frequency from circa 700 kHz where there was 

an increase of measured values. In frequency range between 100 Hz and 20 kHz were measured 

smaller values of dissipation factor at higher temperatures compared to measurement at 20 °C. 

Thus, similar to the measurement of capacity, there is also here a change of values of dissipation 

factor with a change of temperature. The trend of frequency dependencies was similar. 

Figure 3 shows a decrease of the values of capacitance after aging process. The change of 

capacitance is very small, order of 10
-11

 farad. From frequency circa 7 kHz occurs a slight 

decrease of capacitance in both measurements. Such measurement is sensitive to disturbances 

and parasitic capacitance. 

Fig. 3  Frequency dependence of capacitance before and after aging process (sample B) 
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Fig. 4  Frequency dependence of dissipation factor before and after aging process (sample B) 

Figure 4 shows a change of the values of dissipation factor after aging process. The change of 

dissipation factor is significant at low frequency up to 200 Hz and at high frequency from 

100 kHz where there was a significant and steeper increase of measured values. In frequency 

range between 1 kHz and 10 kHz was decrease of measured values. The accelerated thermal 

aging process caused a change of frequency dependence of dissipation factor. 

V. CONCLUSION 

The dielectric parameters and quality of XLPE insulation are dependent on a number of 

factors that effect on the insulation. It is well known that temperature and thermal aging of 

insulation influences on the parameters and quality of insulation. Using DRS in frequency 

domain can be evaluated the effect of temperature and thermal aging on dielectric parameters 

and change of properties of investigated insulation material after aging and degradation 

processes. 

Aim of this paper was to comparison and evaluation of measured frequency dependencies of 

capacitance and dissipation factor of two samples of XLPE cable. The showed measured 

dependencies of capacitance and dissipation factor show that temperature and aging process 

change dielectric properties of samples of XLPE cable. Such changes can be related to structural 

changes in the polyethylene morphology due to thermal aging. It is possible to confirm that 

degradation led to changes in the polarization processes occurring in insulation. For an overall 

assessment of the effect of aging is needed to know changes of measured values and their 

development of previous measurements. 

The measurement confirmed the suitability of DRS for investigate cable insulation system. It 

is not possible exclude the surrounding of a disturbance during the measurement, which could 

affect the measured results. The measurement was sensitive to disturbances and parasitic 

capacitance. It is important to continue to investigate the process of aging and their impact on 

the insulation system with use modern and suitable diagnostic methods and measuring 

equipment.  
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Abstract — Basically, the streaming media represents multimedia constantly received and 
presented to an end-user while being delivered by a provider. By introduction of smart mobile 
devices there is a possibility to use them as a source for video stream using its built-in camera. The 
goal of this work is to analyse and design a solution which will be able to switch and manage multiple 
video streams from mobile devices in real time.  
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I. INTRODUCTION 

Mobile devices have changed the way we live. We rely on our mobile devices to facilitate the 
most fundamental of our daily activities. But we definitely changed the way we used them 
before. Few years ago, we used them to communicate via phone, text, and email. By 
introduction of smart mobile devices of today there is a possibility to use them as personal 
assistants and trainers, day planners or just our music players. There is also possibility of using 
them as video cameras. Also, a number of mobile applications and services are already in the 
market and more are expected to become available in the future. Using suitable mobile 
applications and available communication channels there is a possibility to use the mobile 
device as a source for video stream using its built-in camera. The topic of this work is focused 
mainly on possibilities of producing and managing video streams from mobile devices in real 
time. 

The goal of this work is to analyse and design a solution which will be able to switch and 
manage multiple video streams from mobile devices to simple software window in real time. 
The final experimental implementation of proposed solution is designed as application for 
specified desktop platforms. 

II. A NALYSIS

Streaming media is data that is sent over a network and can be viewed in real time by end-
user. As stated in [1], the basic concept of video streaming is to download and replay video files 
on the same time. This approach needs to provide the process of data delivery trough the 
network the most efficient way. First, there is a question of coding technology. Because the 
device and also the wireless network have limited resources, coding standard needs to provide 
effective calculations, to keep as high quality as possible along with low bitrate.  

One of possible solutions is to use H.264/AVC video coding standard. The standard itself 
offers enhanced compression performance and provision of a "network-friendly" video 
representation also with broadcast or streaming applications [2]. Another possibility offers VP8 
standard, with its low bandwidth requirements. VP8 was specifically designed to operate mainly 
in a quality range "from watchable video" ( 30dB in the PSNR metric) to "visually lossless" ( 
45dB) [3]. 

VP8 is in most of instances sticked with WebM container formats, what allows developers 
and software makers to use the technology without having to pay any licensing fees. Unlike 
other free formats, VP8 has the potential to provide real competition against H.264.Alternative 
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open technology named Theora was introduced to integrate On2's VP3 video codec, Ogg Vorbis 
audio codec and Ogg multimedia container formats into a multimedia solution that can compete 
with MPEG-4 format. Theora is also targeted at competing with MPEG-4 (e.g., XviD and 
DivX), RealVideo, Windows Media Video, and similar lower-bitrate video compression 
schemes. While building a mobile streaming system, utilization of the Real Time Streaming 
Protocol, or RTSP could be also useful. RTSP is an application-level protocol for control over 
the delivery of data with real-time properties, which provides an extensible framework to enable 
controlled, on-demand delivery of real-time data, such as audio and video. RTSP is intended to 
control multiple data delivery sessions, provide a means for choosing delivery channels such as 
UDP, multicast UDP and TCP, and provide a means for choosing delivery mechanisms based 
upon RTP. [4] 

Currently, streaming live video from a mobile phone is limited only to several products. 
There is few commercial applications available such as Bambuser and Qik but also free 
products such as VLC Direct or IP Webcam. 

III. SOLUTION AND RESULTS

A. The Design of Solution 

One of goals of this work is to analyse and design a solution which will be able to switch and 
manage multiple video streams from mobile devices to simple software window in real time. 
Application would among with option of playing live video stream also allow to dynamically 
changing the source of actually played video stream. 

The solution needs to implement a mechanism which will periodically check possible change 
of value, which represents certain video source. In case change value, the application stops 
playing actual stream and starts playing another corresponding stream. The design of an 
architecture is based on distribution to independent parts, dedicated to manage and play the 
stream and additional functionality. The module for playing beside the module for stream 
management is designed as runnable files for desktop platforms. Both uses graphic user 
interface. The figure 1 shows interactivity between certain system elements.  

Fig. 1.  Interconnection between basic parts of proposed system 

Module for playing the video stream consists of one single screen, in which actual stream is 
played. The streaming session is uniquely identified by session name and password. These 
credentials will be created by user using additional utility directly from mobile device with 
Android operation system before starting a video stream. While running, the module is actively 
communicating with the database. Session administration module consists of panel with several 
available video thumbnails (Figure 2). Using such window, an administrator switches between 
available streams and thus selects one stream that is being played via playing module because 
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the respective value in database is changed. This module also contains additional panel for 
adding or deleting stream IP address. As a desktop modules development tool is selected Java 
technology together with MySQL database. Modules use libraries of open-source project VLCJ 
(version 2.1.0) and libraries of worldwide well-known multimedia player called VLC.  

Fig. 2.  User interface of administration module 

Supporting functionality represents an application for mobile devices called Stream Helper. 
Application is used to register Android based device  with streaming session and others option 
either to create new session and to log into existing one. The next step is to add device's IP 
address into database and to run IP Webcam, free third-party application used for producing 
video stream. Supporting functionality consists of two parts: client-side Java application (Stream 
Helper) and server-side PHP files, which are dedicated to execute database operations required 
by client-side. The Figure 3 shows examples of user interface in Stream Helper. 

Fig. 3.  GUI of Stream Helper 

B. Providing and Processing of Video Stream 

The solution uses free third-party application IP Webcam to establish video streaming server 
on mobile device. After initialization, the server is accessible via IP address of mobile device, 
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along with selected port number. The advantage of produced video stream is multi-platform 
support, and use in combination with several third-party desktop applications, such as The KM 
Player, VLC Player and Skype etc. Varieties of image sizes are available depending on camera 
resolution. Image quality can be adjusted as well.  

The video stream processing is based on VLC libraries and VLCJ, which provides a Java 
framework to allow an instance of a native VLC media player to be embedded in a Java AWT 
Window or Swing JFrame. The VLC media player is a popular cross-platform media player 
which differs from most other media players in that it comes bundled with codecs to play almost 
any type of media and does not make use of external Operating System codecs. In addition to 
playing just about any type of media, extensive support is provided by VLC to facilitate 
streaming of media across networks and transcoding of media. Because VLC is a cross-platform 
media player, it is compiled to native code for each platform and is not directly usable by Java. 
A native application programming interface (API) is provided by VLC. The native API is called 
libvlc and is included with the VLC media player. But a layer of Java code is required to interact 
with the native code and this is provided by VLCJ. It is essential to pass localization of VLC 
native libraries to VLCJ before using it. This might be an issue on certain operating systems 
where libvlc is unable to locate the required plugins. The problem was solved by creation of 
initialization window, that provides proper location of libraries by user. After startup the appl-  
the initialization starting interface try for first to locate VLC native libraries. If successful, it is 
allowed to user to log in and continue with streaming session. 

IV. CONCLUSION

The goal of this work was to analyse available streaming technologies suitable for use on 
mobile platforms and also to design and implement solution for managing and switching video 
streams from mobile devices to one software window.  

The method provides some advantages. The use of such system is quite easy due to intuitive 
graphical interface. The desktop modules also other stable performance on standard hardware 
resources. Secondary, scalable architecture allows to easily implementing additional system 
parts, for example providing cooperation with external system. Such functionality could 
represent motion detection system with estimate of the most proper camera source. The solution 
is suitable for using as surveillance system, where the use of wireless devices is appropriate.  

There are also some disadvantages to be considered. Concerning limited capacity of batteries, 
applied mobile devices would not be able to produce stream more than few hours. Another 
disadvantage may represent signal loss regarding coverage and obstacle issues. These 
disadvantages might be improved by the next research.  
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I. INTRODUCTION

Session types are common mechanism of interaction in distributed systems. Two processes make
connection on public shared channel and in that connection they agree on a private channel, which
is used for communication. Communication follows given protocol and this protocol describes
kind and the order of messages exchanged on private channel. Protocol does not specify a unique
sequence of interaction. In any point of interaction the rest of communication for process can
depend on a kind of messages received by process on the private channel or on an internal state of
process. If decision depends on received messages then it is an external choice. On the other hand,
if decision depends on process then it is an internal choice. Sended or received messages could
be synchronous signals, names of public or private channels, basic values like integer, string, etc
[3].

Static descriptions of the behavior of sessions allow a detection of inappropriate communication
and deadlocks of session, to ensure succesfull termination of every session. Types are good for
that approaches. Honda et al. introduced session types, that describes sequences of messages
exchanged on a private channel and their possible branching based on labels. We got several
variants of session types according to the programming language, the type containment relations
and the specific features they target [3].

II. SYNTAX

We design types around standard π − calculus. Syntax of session types is:

(types) t ::= ...|begin.η|¬t|t ∧ t|t ∨ t|v

(descriptors) η ::= end|α.η|η ⊕ η|η + η

(actions) α ::=!t|?t|!χ|?χ

(sieves) χ ::= η|¬χ|χ ∧ χ|χ ∨ χ

Production rule of the types contains Boolean operations with values of the type t, value v
and begin.η. Public channel is associated with a session type of the form begin.η. It means
that the channel is ready to start communication on some private channel, which will follow the
description η. Private channel is described by session descriptors η. So production rule of the
descriptors desribes behavior of a communication. α.η means that channel will perform one of
the communication actions, end stands for succesful termination of session, η1 ⊕ η2 stands for
the internal choice and η1 + η2 for the external choice. Actions !t and ?t means that channel
have to send or wait for a value, that type is t. Actions !χ and ?χ means that channel will wait
for or send a channel that already started a communication and will continue it according to the
behavior described by η. Production rule of the sieves describe Boolean combinations of session
descriptors[3].
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We introduce definition of types in our system, that are defined as follows. The types of our
system are the possibly infinite regular trees coinductively generated by theproductions in the
grammar at the beginning of this section that satisfy the following conditions[3]:

1) on every infinite branch of a type there are infinitely many occurrences of ”begin”;
2) on every infinite branch of a session descriptor there are infinitely many occurrences of ”.”

(the prefix constructor);
3) for every subterm of the form α.η, the tree α.η is not a subtree of α.
Conditions 1. and 2. are restrictions which eliminite meaningless terms. For example t = t∨ t,

so they provide an order in proofs. The condition 3. states that recursion cannot escape prefixes
and eliminite terms such as η =?η.end [3].

III. SEMANTICS

In this section we show the semantic rules for our definition of syntax, that we defined in
above section. They are ten rules and we denote them by TR1 to TR10. Single rules we show
and describe below [3].

Semantic rule TR1 is for a succesful termination of session. The succesful termination in rule
is marked by s over the right arrow.

(TR1)
end

s−→ end

The rule TR2 is for internal choice. This rule is for the case that process will choose η instead
of η′.

(TR2)
η ⊕ η′ −→ η

Semantic rule TR3 shows change of η to η
′
. This change does not affect making a choice in

external non-determinism.

(TR3)
η −→ η

′

η + η” −→ η
′
+ η”

The rule TR4 is for external choice. In the rule µ ranges over actions of the form !v, or ?v, or
!η, or ?η, or s.

(TR4)
η

µ−→ η
′

η + η”
µ−→ η

′

Semantic rules TR5 and TR6 state that output are irrevocable. Process can offer two different
outputs in a external choice, that give us two possibilities of implementation. In the first case is
an abstraction for a simple handshaking protocol that the communicating processes engage and it
decides which value is exchanged. In the second case, the sender process decides which value it
sends to another process. Decision in both rules is irrevocable because the sender cannot revoke
its output and try it with the other one [3].

(TR5)
η

!v−→ η”

η + η
′ −→ η

Semantic rule TR6.

(TR6)
η

!η”−→ η
′′′

η + η
′ −→ η

The rule TR7 is for waiting a value v of the type t and communication will continue according
to the behavior described by session descriptor η.

(TR7)
v ∈ t

?t.η
?v−→ η

The rule TR8 is for sending a value v of the type t and communication will continue according
to the behavior described by session descriptor η.

(TR8)
v ∈ t

!t.η
!v−→ η
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Rules (TR9-TR10) follow the same idea as rules (TR7-TR8) above and they state that actions
on descriptors emit a more precise information than what they declare [3].

(TR9)
η ∈ X

?X.η
′ ?η−→ η

′

Semantic rule TR10.
(TR10)

η ∈ X

?X.η
′ !η−→ η

′

IV. EXAMPLE OF MATH SERVER

We show our approach on simple math server that can do two operations. Server can to add
two integers or it can to negate an integer. The operation performed by server depends on the
client that must send a demand. Server depends on messages that client sends and that we called
the external choice in section Syntax as follows:

S = & 〈add :?Int.?Int.!Int.End, neg :?Int.!Int.End〉

Client is the opposite of server. If client wants to add two integers, it must send one integer,
and then the second one. Then it is waiting for the response from server that sends back the sum
of those two integers. If client wants to negate an integer, it must send the integer to server, then
it is waiting for the response from server that sends the negate integer [1], as it is expressed as
follows:

S = ⊕〈add :!Int.!Int.?Int.End, neg :!Int.?Int.End〉

V. DINING PHILOSOPHERS PROBLEM

One philosopher has two options what he can do. He can dining (operation din) or he can
philosophizing (operation philos). If he wants to dining he must get two sticks, so he waiting for
them (action ?Stick). If he wants to philosophize he must put sticks on the table (action !Stick)
or he already does not have them (state ¬Stick).

Philosopher = ⊕〈din :?Stick.?Stick.Dining, philos :!Stick ∨ ¬Stick.!Stick ∨ ¬Stick.Phil,X : End〉

There can arise two problems:
• deadlock

& 〈din :!Stick.!Stick.End, philos :?Stick.?Stick.End, error :!Stick.¬Stick.Philosopher〉

• starvation

& 〈din :!Stick.!Stick.End, error :?Stick.¬Stick.?Stick.¬Stick.Philosopher〉

If we got 5 philosopher and everyone takes his stick on the right side, then if philosopher
wants dining he cannot because he cannot take the stick on the left side. This problem we called
deadlock. Starvation happens if philosopher cannot dining for a long time. We can solve these
problems by the external waiter. Philosopher sends demand to the waiter and if there are free
sticks on the table, then philosopher can eat. If not, philosopher must wait until waiter brings him
sticks. Waiter waits for or he takes stick from philosopher and then sends them to the philosopher
with higher priority:

waiter = & 〈din :!Stick.!Stick, philos :?Stick.?Stick,X : End〉

VI. EXAMPLE OF MATH SERVER II

Our example we do in Microsoft Visual Studio [16]. We have used language C# for this case.
First we drew a basic scheme of the communication client-server, that does not show details of
communication, but the role of the Session types.

That means if the client want to perform some operations from the server, then he must follow
the structure of communication defined by the Session types or he cannot reach a result.

The server are waiting for a client, if the client connect to server, the server are waiting to get
some integers from the client. In our picture the client sended the two integers 20 and 38 and it
meant that the client want to use operation add. Server performed operation add and the result
sended back to the client.

ISBN 978-80-553-1440-2 c© 2013 FEI TUKE 313



Electrical Engineering and Informatics IV
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

Fig. 1 Basic scheme of the client-server communication

Fig. 2 Frontend of the server

VII. CONCLUSION

In our contribution we presented what session is, then we defined session types and definition
for the types. We showed their syntax and the semantic rules. We used syntax and semantic rules
and we showed them on examples. We showed example of Math server, that has two operations
with waiting for demands from client. Next we presented dining philosophers problem, where we
showed session type for philosopher who can dine or philosophize. Two problems can happen
that we can solve by waiter. In future we would like to compare the Session types with Linear
logic, we show examples of the Session types in the Linear logic and we try to improve syntax
of the Session types by a knowledge we will gain.
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Abstract — In this paper, we introduce the simulation studies of the enhanced dynamic source 
routing protocol (DSR) for temporary disconnected mobile ad-hoc network and opportunistic 
network. The modification provides opportunistic routing of the messages in disconnected 
environments.  We also perform a performance analysis of the enhanced and standard mobile ad - 
hoc routing protocol DSR by taking into account different routing strategies. The performance 
parameters are used the throughput, delay of MANET as well as the average numbers of route 
request and route replay packets for MANET. The evaluation is based on simulator OPNET 
Modeler, where the standard routing protocols for MANETs are implemented. 

Keywords — Disconnected Mobile ad-hoc network, Opportunistic network, OPNET modeler, 
Opportunistic routing 

I. INTRODUCTION 
 The Opportunistic networks (OppNets) are characterized as an evolution of the multi-hop 
mobile ad hoc network (MANET). It is a communication network that is capable of storing, 
transmitting and forwarding packets temporarily in intermediate nodes, during the time an end-
to-end route is re-established or regenerated [1], [2].  

OppNets are more general than MANETs, because dissemination communication is the rule 
rather than conversational communication. All nodes have to possibilities to opportunistically 
exploit any pair-wice contact in order to sharing and forwarding content without any existing 
infrastructure. OppNets are also compatible with Delay Tolerant Networks (DTNs) and can be 
seen as a special type of DTNs. 

In OppNets, no a-priori knowledge is assumed about the possible points of disconnections 
and nor the existence of separate Internet-like sub-networks is assumed [3], [4], [5]. We can say 
that OppNet is a category of networks where diverse devices, not employed originally as its 
nodes, join the original set of seed nodes to help the OppNet realize its goals. In other word the 
new nodes become helpers for their OppNet [6], [7]. 
  MANET contains a collection of communication devices or nodes that communicate without 
any fixed infrastructure and pre-determined organization of available links. The nodes in 
MANET themselves are responsible for dynamically discovering other nodes to communicate 
with each other’s [8], [9]. MANET is also characterized as fully connected networks. It means 
that the messages can thus be forwarded at any time from mobile nodes to mobile nodes in the 
mobile network.  

In a MANET, routing strategies are based on an assumption of end-to-end connections 
between nodes. The routing schemes allow find a path for a given node pair according to 
various metrics and data packet are transmitted from one intermediate relay node to the next 
specified relay based on physical condition of wireless channels. The routing protocols and 
algorithms can be classified into three categories: reactive, proactive and hybrid [10], [11], [12]. 
 Opportunistic networks and MANET  are characterized by the usability of the routing 
sources. In traditional networks, there are all nodes of a single network situated together, based 
on the size of the network and locations of its nodes predesigned. Based on mobile environment 
in MANET, there is no guarantee of the end-to-end connectivity between any source and 
destination nodes.  

The mobility of mobile terminals can be considered as an advantage, as it makes it possible to 
bridge the gap between non-connected parts of the network, using mobile hosts as carriers of the 
data. A MANET is disconnected when the mobile hosts that compose this network are sparsely 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2  © 2013 FEI TUKE 316 

or irregularly distributed. The whole network then appears as a continuously changing „islands” 
or connected components – rather than as a single, connected network [5]. 
 In this article, the performance analysis of the enhanced DSR (OPP_DSR) protocol is 
introduced. The main idea of the routing algorithm is to enable the routing mechanism not only 
if we have connected to the mobile nodes but unable to find routes, if there are disconnected 
routes. We modified the reactive routing algorithm, namely dynamic source routing (DSR).  We 
analysed how the new designed enhancement of the DSR routing algorithm will affect the 
network parameters such as throughput and routing load. We analyse how many application data 
will be sent during the time when the routing mechanism is activated. 

A. OPNET modeler simulation tool 
 Optimized Network Engineering Tools (OPNET) Modeler [13] is a useful tool for simulation 
and design different type networks and related technologies. OPNET modeler provides a wide 
range of different type of simulation models of devices, communication technologies, wired and 
mobile network protocols and technologies. OPNET Modeler combines of the C/C++ 
programming language and PROTO-C language. PROTO-C is characterized as finite state 
transition diagrams (FSM) to implement different simulation models and supporting 
technologies.  
 The FSM contains the logic of the process model within its states and transitions. Process 
models are using a library of many kernel procedures which enables access to packets, network 
variables, statistic collection, packet communication and other simulation service. OPNET 
modeler provides fairly straightforward tools for simulation study using standard models. 
Developing new models or modifying existing ones is a challenging and often frustrating 
undertaking [13]. OPNET Modeler consists of the group of the hierarchic editors. 

Fig. 1 The main decision algorithm for disconnected MANET. 

 The network editor is used to design and specify network models, which consist of 
subnetwork and node objects. The Node editor is used to define the behaviour of each network 
object. Behaviour is defined using different modules. The process editor provides the process 
models, which control the underlying functionality of the node models created in the Node 
editor. There are other types of editor used to specify specific use in OPNET, namely: Packet 
editor, Link editor, Modulation curve editor, Demand editor, Path editor, Antenna pattern editor, 
ICI editor, Probability Density Function editor, Probe editor etc.. 
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II. ENHANCED DSR ROUTING PROTOCOL FOR DISCONNECTED MANET
  We introduced the enhancement of the routing protocol DSR, which is based on the end-to-
end connections between nodes. These connections are also called paths. DSR is reactive 
protocol and enables to find a route between source and destination nodes.  

The basic feature of DSR is that the routing packets in header carry all information for 
routing. There are no periodic routing messages that enable the reducing network bandwidth 
overhead and large routing updates throughout the ad - hoc network. The basic feature of DSR 
is that the routing packets in header carry all information for routing [11].  
 If the DSR cannot find the paths to the destination node, the routing algorithm is stopped. Our 
enhancement will enable the process of finding of the path if there are temporary disconnect 
paths. The new optimized routing protocol is called opportunistic DSR (OPP_DSR). 

A. The main idea of the enhanced DSR 
The main idea is displayed in Fig. 1. All nodes produce a table of contact history. This table 

provides statistical information about all connections of the nodes and also provides useful 
information about how many times was the mobile node in contact with other mobile nodes.  

The history contains the number of meetings and this parameter is then used for selection of 
the candidate’s nodes. Then the route cache memory allocates part of memory for storage of the 
routing packets (Fig. 2).These data are necessary during the routing process and enables the 
enhancement of the routing properties of the OPP_DSR.  

Fig. 2 Modified routing algorithm for DSR in disconnected MANET. 
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B. The routing algorithm of the enhanced DSR 
Routing algorithm of the OPP_DSR is following (Fig. 2): At the beginning, the decision 

algorithm analyzes connections between nodes. If there are paths between the source and 
destination nodes, the standard routing algorithm from DSR is used for selection of the paths. In 
the case that the DSR routing protocol cannot find the paths to the destination or when the 
disconnection of the paths are occurring and also if the number of RREQ (Route Request) 
packets on node reaches number 10, the OPP_DSR is activated.  

The OPP_DSR algorithm uses the contact history as well as the modified decision routing 
algorithm. The contact history table contains information useful during the routing selection a 
candidate node. The node sends to the destination node RREP (Route Reply) message to the 
destination node and also unicast the RREQ packet to the neighbour node located in contact 
history. The source node sends data packets and these packets are stored in the modified route 
cache till the destination node is found.  

III. SIMULATION SETUP AND RESULTS

A. Simulation scenarios 
The Performance of routing protocols DSR and enhanced DSR during web browsing is 

simulated using OPNET simulator. Using 16.0 simulators we have designed MANET networks 
having 20, 40, 60, 80 and 100 nodes with random vector mobility models within simulation area 
of 300x300m2. We also simulate a different speed of mobile nodes. Speed of nodes is in the 
range from 10 up to 50 m.s-1. Simulation period has been in all cases 1000seconds.  

At the beginning of the simulations, the initial value of movement was changed. This 
parameter gives a different initial position of individual nodes in the simulated project. The 
result of each simulation was a set of values that were then statistically processed and evaluated. 
Each sample was made up of a set of 100 values of each simulation scenario. Table 1 shows the 
various parameters used for the simulation. 

Table 1 
OPNET modeler simulation setup 

Parameters Values 

Number of nodes 20, 40, 60, 80, 100 

Transmission range 70 m 

Node placement Random 

Channel capacity 2 Mbps 

Mobility model Default Random Waypoint 

Application http browsing 
Network protocol IPv4 

Communication protocol UDP 

Propagation path-loss mode Free space 

Transmitted power  5mW 

The performance metrics that were employed for simulations entails a throughput, an average 
delay of the MANET, an average number of RREQ packets and average number of RREP 
packets. The parameter throughput is a parameter of the network which gives the information 
how the channel capacity is used for useful transmission a destination at the beginning of the 
simulation. Average delay of MANET is assumed to be the average amount of the time that is 
necessary for transmission of the packet between source and destination nodes. Average number 
of RREQ packet provides the average number of routing packets used to find destination nodes. 
On the other hand the average number of the RREP present number of packets transmitted from 
the destination node to source nodes.  

B. Simulation experiments 
 In the first experiment, the parameter throughput is analysed. The main idea of the experiment 
is knowledge how the protocol OPP_DSR will affect the channel capacity. The first experiment 
uses the differing number of mobile nodes and high speed mobility of these nodes. Speed is in 
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the range from the 10 up to the 50 m.s-1. The second experiment demonstrates the effect of the 
delay MANET and analyzes how much time is required for the transport of packet routing 
between source and target nodes in the connection establishment phase. In the last experiment, 
the value of RREQ and RREP was analyzed. The experiment has focused on determining how 
much of routing packets the routing protocol needs to send to the network in order to find the 
path between source and destination nodes. 

C. Simulation results 
 Table 2 shows the effect of increasing the speed of the nodes on the throughput of the routing 
protocols. The x-axis represents the number of nodes and y-axis represents the throughput in 
bit/s. The values of the throughput of the DSR are lower than the OPP_DSR. As the number and 
speed of nodes increases, more routing information will be transmitted, consuming a portion of 
the useful throughput bandwidth. 

Table 2 
The throughput for MANET with DSR and OPP_DSR [bit/s] 

Node 
speed 

Routing 
algorithm 

Number of mobile nodes 
20 40 60 80 100 

10 m/s DSR 478,94 2588,86 5663,64 9130,73 12221,82 
OPP_DSR 146,22 351,89 785,55 1727,09 2802,29 

20 m/s DSR 429,69 2385,65 4578,41 7145,01 9968,83 
OPP_DSR 180,72 390,92 840,94 1537,05 2802,29 

30 m/s DSR 440,74 2280,11 4344,83 6558,07 9138.18 
OPP_DSR 169,84 382,65 809,98 1414,65 2962,31 

40 m/s DSR 492,69 2132,63 4007,27 5928,24 8771,48 
OPP_DSR 153,15 361,67 800,48 1505,76 2882,39 

50 m/s DSR 478,48 2083,62 3817,75 5755,07 8530,96 
OPP_DSR 202,62 388,77 772,02 1369,79 2786,96 

Table 3 
The average delay of MANET [ms] 

Node 
speed 

Routing 
algorithm 

Number of mobile nodes 
20 40 60 80 100 

10 m/s DSR 0,666 1,195 1,422 1,470 1,624 
OPP_DSR 0,407 0,569 0,826 0,882 0,963 

20 m/s DSR 0,609 1,250 1,481 1,431 1,551 
OPP_DSR 0,463 0,676 0,793 0,969 0,995 

30 m/s DSR 0,662 1,275 1,417 1,421 1,513 
OPP_DSR 0,471 0,704 0,849 0,936 1,036 

40 m/s DSR 0,753 1,314 1,391 1,387 1,437 
OPP_DSR 0,493 0,696 0,876 0,965 1,020 

50 m/s DSR 0,729 1,355 1,399 1,389 1,429 
OPP_DSR 0,428 0,709 0,852 0,964 0,986 

Table 4 
Average number of RREQ packets for MANET [packet] 

Node 
speed 

Routing 
algorithm 

Number of mobile nodes 
20 40 60 80 100 

10 m/s DSR 17,730 26,083 27,349 24,616 21,364 
OPP_DSR 19,972 32,588 43,437 52,833 63,862 

20 m/s DSR 17,041 23,727 23,205 21,605 18,156 
OPP_DSR 21,368 33,081 41,339 50,586 58,379 

30 m/s DSR 16,963 22,692 21,179 18,521 16,008 
OPP_DSR 20,981 30,627 38,251 48,789 56,936 

40 m/s DSR 16,949 20,527 19,436 17,022 15,484 
OPP_DSR 18,196 30,431 43,011 49,903 56,576 

50 m/s DSR 16,921 19,896 18,048 16,494 15,025 
OPP_DSR 0,428 0,709 0,852 0,964 0,986 

 Table 3 shows the average delay of MANET for both DSR and OPP_DSR routing protocols. 
It can be observed that at the DSR experienced a higher average delay of MANET compared 
with OPP_DSR. As the speed and the number of mobile nodes increases, the DSR routing 
protocol experiences a huge average delay of MANET while OPP_DSR. 
 Table 4 and Table 5 shows the average number of RREQ and RREP packets for different 
simulation scenarios and speed of mobile nodes forwarded in the MANET. The average 
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numbers of RREQ and RREP during the OPP_DSR routing increase dramatically as the number 
of nodes on the network also increases and it is dependent on network mobile density. 

Table 5 
Average number of RREP packets for MANET [packet] 

Node 
speed 

Routing 
algorithm 

Number of mobile nodes 
20 40 60 80 100 

10 m/s DSR 2,363 7,429 19,129 35,186 63,655 
OPP_DSR 12,115 12,992 18,464 25,171 37,899 

20 m/s DSR 2,487 8,164 18,724 33,489 60,339 
OPP_DSR 13,002 16,292 17,008 28,22 37,615 

30 m/s DSR 2,604 8,124 18,909 33,193 57,413 
OPP_DSR 13,286 12,033 17,334 25,119 39,602 

40 m/s DSR 2,675 8,153 18,095 31,011 55,809 
OPP_DSR 9,317 13,448 21,330 26,427 38,999 

50 m/s DSR 2,487 8,144 18,135 30,996 54,416 
OPP_DSR 16,159 14,224 18,434 25,408 39,949 

IV. CONCLUSION

Comparison of DSR and enhanced DSR routing protocols based on parameters like 
throughput, delay of MANET and average number of RREQ and RREP in OPNET modeler is 
done. This paper also introduced the modification of DSR routing algorithm that enables the 
transmitting of the data packets in the case if the communication paths between source and 
destination node in MANET is disconnected.  Based on collected simulation results, we can 
conclude, that our enhanced DSR for temporary disconnected MANET represents an 
insignificant increase of these parameters in a simulation environment. 
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Abstrakt —V tomto článku prestavujeme aplikačný toolbox SimHydraulics a uvádzame použitie 

jeho základných blokov, ktoré sú nutné pre zostavenie modelu v tomto aplikačnom toolboxe. Na 

základe vhodného príkladu ilustrujeme zapojenia hydraulického systému dvoch nádrží pod tlakom s 

potrubím a čerpadlom. V modelovaní hydraulického systému v aplikačnom toolboxe SimHydraulics 

sa podrobnejšie venujeme spôsobu zapojenia snímačov a tvorbe subsystémov, ktoré sú potrebné pri 

zostavení simulačnej schémy zložitejšieho hydraulického systému. V závere prezentujeme výsledky 

simulácii na danom modeli.  

Kľúčové slová —SimHydraulics, hydraulický systém, toolbox, čerpadlo, potrubie 

I. ÚVOD 

Modelovaním hydraulických systémov sa venuje viacero prác [1], [4]. Existuje viacero 

nástrojov, ktoré umožňujú modelovanie hydraulických systémov a v tomto článku sa zameriame 

na prostredie Matlab/Simulink. V tomto prostredí máme možnosť modelovať hydraulické 

systémy pomocou jeho štandardných blokov alebo špecializovaním aplikačným tolboxom 

SimHydraulics [3]. Tento článok sa zameriava na predstavenie tejto aplikačnej knižnice a to v 

modelovaní dvoch nádrží pod tlakom s potrubím a čerpadlom.  

II. PRÁCA S APLIKAČNÝM TOLBOXOM SIMHYDRAULICS

 Od verzie Matlab-u R2006a bol pridaný aplikačný toolbox SimHydraulics medzi už 

existujúce aplikačné toolboxy, určený špeciálne pre modelovanie pokročilých hydraulických 

systémov. Aplikačný toolbox SimHydraulics spadá pod aplikačnú knižnicu Simulink/Simscape, 

kde sú umiestnené aj ďalšie aplikačné toolboxy ako SimMechanics, SimElectronics a pod., ich 

prepájaním môžeme vytvárať tzv. „multi-domain“ systémy. Väzby medzi blokmi odpovedajú 

priamo reálnemu modelu systému a spojenie medzi nimi odpovedá prenosu energie 

hydraulického systému, ktorý budeme modelovať. Vytváranie väzieb medzi blokmi analogicky 

s reálnym hydraulickým systémom umožňuje zrýchliť tvorbu simulačného modelu, ktorú by inak 

bolo potrebné riešiť pomocou analytickej identifikácie. Symboly blokov spĺňajú normu ISO 

1219, štandardných silových kvapalín a ponúkajú širokú škálu nastavení. Po namodelovaní 

hydraulického systému preto dostávame hotovú hydraulickú schému. Aplikačný toolbox 

SimHydraulics obsahuje viac ako 75 hydraulických a mechanických komponentov, ako sú 

čerpadlá, nádrže, ventily a pod. Modelovanie v aplikačnom toolboxe SimHydraulics nájde 

široké uplatnenie v ťažkých strojoch, automobilovom priemysle alebo pri modelovaní 

vodovodov s krátkym alebo dlhým vedením a podobne [1]. 

III. MODELOVANIE HYDRAULICKÝCH SYSTÉMOV S KRÁTKYM VEDENÍM V PROSTREDÍ 

MATLAB/SIMULINK/SIMHYDRAULICS 

Pre ilustráciu modelovania hydraulického systému sme zvolili systém, ktorého schéma je na 

Obr. 1.  Tento systém pozostáva z dvoch valcových nádrží pod tlakom s potrubím a čerpadlom. 

Tento systém by bolo možné identifikovať, ale máme možnosť ho priamo zostaviť v aplikačnom 

toolboxe SimHydraulics [2]. Ako už bolo vyššie spomenuté, väzby medzi blokmi odpovedajú 

priamo reálnemu modelu. Modelovaný hydraulický systém pozostáva z dvoch digitálnych 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 322 

prietokomerov P1, P2, diferenčných tlakomerov T1, T2, nádrží pod tlakom a jedného 

odstredivého čerpadla so zásobníkom na vodu, vrátane potrubí.  

Obr. 1 Schéma zapojenia hydraulického systému s krátkym vedením dvoch nádrží pod takom s potrubím a čerpadlom 

V aplikačnom toolboxe SimHydraulics modelujeme aj potrubia, uvažujeme prepájanie 

systému pevným potrubím s uvedenými prierezmi a dĺžkami, pričom obidve nádrže sú pripojené 

cez flexibilné, gumené hadice s rovnakým priemerom RP1. Nádrže systému sú uzatvorené, 

pričom uvažujeme aj tlak v nádržiach. Digitálne prietokomery P1, P2 sú objemové, čo znamená, 

že merajú množstvo vody v m3/s. Za druhým prietokomerom P2 je zúžený priemer trubice RP2. 

Snímače tlakovej diferencie T1, T2 sú umiestnené tak, aby bolo vidieť stratu tlaku pred kolenom 

druhej nádrže a vplyv zúženia priemeru potrubia, z priemeru RP1 na priemer RP2. Pripojenie 

diferenčných tlakomerov T1, T2 do obvodu hydraulického systému je pre odlíšenie zvýraznené 

červenou farbou. Digitálne prietokomery sú odlíšené svetlomodrou farbou. Zobrazenie 

zásobníka vody hydraulického systému je len ilustratívne. V tomto prípade použijeme 

odstredivé čerpadlo, aby sme sa lepšie priblížili k realite. 

 Všetky základné časti, ktoré potrebujeme na vytvorenie simulačného modelu ako čerpadlo, 

potrubie, kolená a pod. sa nachádzajú v Simscape/SimHydraulics. Snímacie prvky tlaku a 

prietoku sú umiestnené v Simscape/Foundation Library/Hydraulic. Bloky, ako solver, porty a 

konverzia signálov sú umiestnené v priečinku Simscape/Utilities. Bloky, ako sú potrubia, 

snímače tlaku a prietoku majú svoj hydraulický vstup označený písmenom A a hydraulický 

výstup označený písmenom B. Toto označenie znázorňuje smer, v akom prúdi kvapalina 

v hydraulickom systému. Pre rozsiahlosť schémy sú tlakomery, prietokomery a aktívny prvok, 

čerpadlo v tvare subsystému, ktoré budú ďalej bližšie vysvetlené. Výsledná schéma zostavená 

na základe schémy zapojenia hydraulického systému podľa Obr. 1 je v aplikačnom toolboxe 

SimHydraulics realizovaná nasledovne: 

Obr. 2 Schéma hydraulického systému dvoch nádrží pod tlakom s potrubím a čerpadlom 

IV. DOPLŇUJÚCE FUNKČNÉ SUBSYSTÉMY A ZDÔVODNENIE ICH POUŽITIA

 Hydraulický systém dvoch nádrží pod tlakom s potrubím a čerpadlom pozostáva zo 

subsystémov snímačov tlaku, prietoku, otáčok a odstredivého čerpadla. 
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A. Základné bloky potrebné pre modelovanie hydraulických systémov v aplikačnom toolboxe 

SimHydraulics 

 Nakoľko nepotrebujeme zostavovať matematicko-fyzikálny model hydraulického systému, je 

potrebné, aby každý prvok modelovaného systému obsahoval tzv. „solver“, ktorého blokové 

znázornenie je na Obr. 3. Tento solver má za úlohu vytvoriť schému v Simulinku, na základe 

väzieb medzi jednotlivými blokmi modelovaného hydraulického systému v aplikačnom toolboxe 

SimHydraulics.  

Obr. 3 Blok solver configuration na zostavenie modelu v Simulink-u 

V nastavení Simulation/Configuration Parameters: nepoužívame solver ode45, bežný pri 

modelovaní časovo definovaných dynamických systémov v Simulinku, pretože riešenie systému 

by bolo časovo náročné a uvažuje sa hmotou v systéme. Ak spustíme simuláciu so solver-om 

ode45, budeme upozornení v príkazovom riadku Matlabu o jeho nevhodnosti pre tento typ 

simulácie.  

Pre riešenie fyzikálnych modelov z aplikačnej knižnice Simscape sú určené solver-y ode23t, 

ode15s alebo ode14x s variabilným automatickým krokom, ktoré je určené pre riešenie 

obyčajných diferenciálnych rovníc. 

 Charakteristiky hydraulických systémov závisia aj na vlastnostiach kvapalín, ktoré využívajú. 

Ďalším nutný prvkom, ktorý musí obsahovať každý modelovaný hydraulický systém je blok 

Hydraulic fluid (Obr. 4). V tomto bloku si nastavujeme typ hydraulickej kvapaliny, jej teplotu, 

viskozitu a pod., pričom už obsahuje predefinované typy kvapalín.  

Obr. 4 Blok na definovanie štruktúry hydraulickej kvapaliny 

 Bloky knižnice SimHydraulics obsahujú dva typy portov (Obr. 5). Toto odlíšenie zabezpečí 

prepojenie len zhodných typov portov – fyzické, cez ktoré sa v systéme prenáša hmota a 

signálové. Snímacie prvky alebo nádrže majú signálový výstup, nameranú veličinu ako je napr.: 

množstvo kvapaliny v nádrži, tlak, prietok a pod. Aktívne prvky majú signálový vstup, ako 

napr.: otvorenie/zatvorenie ventilu alebo hodnota tlaku, uhlovej rýchlosti atď. Pre zapuzdrenie 

blokov do subsystému potrebujeme použiť port pripojenia. Fyzická väzba ma špeciálny blok, 

ktorý slúži ako vstup alebo výstup podľa smeru zapojenia. Na Obr. 5 vľavo je zobrazený 

fyzický port, na porovnanie je na pravej strane vstupný a výstupný blok simulačného prostredia 

Matlab/Simulink. V nastavení fyzického portu je možné zvoliť stranu, na ktorej sa bude 

nachádzať port subsystému s popisom. 

Obr. 5 Porovnanie fyzického portu knižnice Simscape so signálovými portami v Simulink-u 

Aby bola možná spolupráca medzi blokmi SimHydraulics a základnými blokmi Simulinku 

existujú konvertory signálov, zobrazené na Obr. 6. Blok vľavo umožňuje konverziu signálu 

medzi Simulink-om a SimHydraulics-om, na pravej strane je konvertor plniaci opačnú funkciu. 

Konvertorom PS-S prevádzame signálový výstup fyzickou štruktúrou z blokov knižnice 

Simscape na signál bez fyzickej štruktúry v Simulinku. Konverziu signálu bez fyzickej štruktúry 

v Simulinku na fyzickú štruktúru blokov aplikačnej knižnice Simscape, realizujeme blokom S-

PS. V nastavení bloku si zvolíme typ jednotky signálu, ktorý vstupuje/vystupuje z bloku. 

Obr. 6 Konvertor na prevod signálu medzi signálom Simulink-u a SimHydraulics a naopak 
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 Podrobnejší popis blokov sa nachádza v používateľskej príručke SimHydraulics [3], alebo na 

stránke Matlabu. 

B. Subsystém odstredivé čerpadlo 

 Blok čerpadla, zvýraznený oranžovou farbou v základnej schéme (Obr. 2) obsahuje 

prepojenie mechanických častí z knižnice Simscape/Mechanical s odstredivým čerpadlom a 

zásobníkom vody. 

Obr. 7 Subsystém odstredivého čerpadla 

 Vstupom do subsystému čerpadla je mechanický port S, uhlová rýchlosť ω, ktorá sa používa 

spolu s blokom ideálnej uhlovej rýchlosti. Pod ideálnym zdrojom uhlovej rýchlosti sa rozumie 

zdroj, ktorý je dostatočne silný na udržanie nami zadanej rýchlosti, bez ohľadu na krútiaci 

moment. Vstupom je mechanický rotačný pohyb, definovaný referenciou voči zemi a signálový 

port S, na ktorý je privedená požadovaná uhlová rýchlosťou.  

Čerpadlo prečerpáva vodu medzi hydraulickým vstupom T, na ktorý pripájame zásobník vody 

a P, od ktorého ďalej pokračuje potrubie. Parametre čerpadla boli ponechané ako 

preddefinované, avšak je možné zadať aj vlastné hodnoty napríklad z katalógového listu. 

Nastavovaním parametrov čerpadla sa venujú samostatné články [1]. Nádrž na vodu obsahuje 

kvapalinu pod stanoveným tlakom, port P je vo vzťahu s čerpadlom a port R zasa vo vzťahu s 

posledným potrubím HS. 

C. Blok zdroja uhlovej rýchlosti 

 Subsystém zdroja uhlovej rýchlosti zobrazený na obrázku Obr. 8 je zložený z blokov 

pulzného generátora, jednotkového skoku a rampy pre dosiahnutie vstupného signálu uhlovej 

rýchlosti (zmenu otáčok odstredivého čerpadla). 

Obr. 8 Subsystém uhlovej rýchlosti 

D. Blok snímača otáčok odstredivého čerpadla 

 Blok snímača uhlovej rýchlosti sa nachádza v knižnici Simscape/Foundation 

Library/Mechanical/Sensors. (Obr. 9) Porty R a C sú rotačno-mechanické a výstupom cez 

signálový port dostávame otáčky v rad/s. 
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Obr. 9 Subsystém snímača otáčok odstredivého čerpadla 

E. Bloky snímača tlakovej diferencie a objemového prietoku 

 Snímač tlakovej diferencie je zobrazený na Obr. 10 a digitálny prietokomer zobrazený na 

Obr. 11. Senzory merajú od portu A k portu B. Signálové porty P, Q merajú tlak v Pa. resp. 

objemový prietoku v m3/s. 

Obr. 10 Subsystém snímača tlakovej diferencie 

Obr. 11 Subsystém snímača objemového prietoku 

V. SIMULAČNÉ EXPERIMENTY NA MODELOVANOM HYDRAULICKOM SYSTÉME 

Vstupom do hydraulického systému je budiaci signál uhlovej rýchlosti čerpadla s priebehom 

zobrazeným na obrázku 12. 

Obr. 12 Vstupný signál uhlovej rýchlosti odstredivého čerpadla 

Obr. 13 Priebeh napĺňania a vypúšťania prvej a druhej valcovej nádrže 

 Priebeh výšky hladín prvej a druhej valcovej nádrže na grafe (Obr. 13), má pomalý nábeh na 

ustálenú hodnotu a v čase 1800 s znížením otáčok z 1770 ot/min na 1200 ot/min sa začnú 

vyprázdňovať obidve valcové nádrže. Oneskorenie medzi prvou a druhou nádržou vplyvom 

potrubia je viditeľné aj na výške hladiny druhej valcovej nádrže. 
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Obr. 14 Zmena objemu tlakovej diferencie prvého a druhého diferenčného tlakomeru 

 Graf zmeny tlakovej diferencie (Obr. 14) zobrazuje tlak t1 nameraný na kolene pred druhou 

nádržou, ktorý dosahuje takmer 6 kPa. Tlak na tlakomeri t2 je značne menší oproti tlaku pred 

druhou nádržou. V obvode hydraulického systému vidieť určité tlakové straty spôsobené 

potrubím. 

Obr. 15 Zmena prietoku meraná prvým a druhým objemovým prietokomerom 

Pred ustálením objemu v nádržiach sa dostáva aj prietok do ustáleného stavu. 

VI. ZÁVER

Nespornou výhodou aplikačného toolboxu SimHydraulics je to, že uvažuje aj s tlakom 

a fyzikálnymi zákonmi prúdenia kvapaliny v potrubí. Z výsledných grafov môžeme sledovať 

priebeh zmeny objemu oboch valcových nádrží, ako aj zásobníka vody. Zároveň môžeme 

sledovať zmenu tlaku v obvode hydraulického systému, kde vplyvom potrubia nastávajú tlakové 

straty. 

Ako bolo naznačené aplikačný toolbox SimHydraulics nachádza široké uplatnenie pri 

modelovaní hydraulických systémov alebo vodovodov s dlhým vedením, kvôli možnostiam 

zotavenia simulačného modelu, zahrnutia množstva parametrov a fyzikálnych veličín. 
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Abstract — With the globalization of markets and the related expanding competition in the 

manufacturing sector, the high quality of the products has strengthened its place among the key 

factors for a successful business. The paper mainly analyzes how to find patterns among industrial 

process data, which are related to the final quality. As a main preprocessing step we suggest to use 

temporal abstraction. In a modeling phase we used association rules. 
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I. INTRODUCTION 

Business managers’ requirements of manufacturing companies are still increasing and for 

manufacturers sometimes it is the only possibility to respond by introducing the improved 

production technologies and processes. Monitoring of process variables, advanced automatic 

data acquisition and their storage has now become commonplace with the result, that computer 

systems collect a huge amount of time stamped, often unused, data. But many manufacturing 

companies are in fault diagnosis still relying only on the help of operators, notwithstanding the 

application of process monitoring. Hence workers often make decisions solely on the basis of 

intuition associated with a good knowledge of process data and given domain. This also 

indicates that in the sector of industrial processes, there is a need to develop a structured 

framework for the implementation of data mining applications for users, who do not have 

a detailed knowledge of the algorithms and of the methodology how to apply the data mining 

tasks.  

In addition, it is very often the case that we need to know causes of the quality outputs rather 

than the predicted value of the quality itself. For instance, as it is stated in [1], in clinical 

domains, a final diagnosis is not always the main goal.  

This work deals with finding patterns in process data that are regularly repeated and present 

them in the form of rules, which can be better understandable for operational management. The 

rest of the paper is structured as follows. First, we present the related work in next section. 

Section 3 describes the proposed methodology. In section 4 there is given provided a concrete 

case study using association rules mining in multiple time series. The conclusion is situated in 

the section 5. 

II. RELATED RESEARCH

In a certain context we can look on the process data as a time series - series of ordered 

observations made sequentially through time [2]. Datasets containing this type of data are 

typically very large and using data mining can be useful here. But one of the fundamental 

problems here is how to suitably represent the time series data [3]. One of the possible 

approaches how to deal with time-related data is temporal abstraction. The key idea is to 

transform time-stamp points by abstraction into an interval-based representation of data [4]. 

Some of the related studies are described in greater details below.  

In [5], time series were smoothed using a moving average technique in order to make the 

procedure less sensitive to trend variations induced by noise. Other possibility is to combine the 

state (low, normal, high) and trend (increasing, decreasing, steady) features of subsequent 

intervals. For solving prediction problem from intensive care monitoring data they used 

classification and regression tree algorithm.  
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In study [2] authors demonstrated that using only the value approximation can cause 

a possibility to miss some important parts in time series data, because it does not pay attention 

to their shapes. Based on that, as preprocessing step, the given multivariate time series is first 

divided into a sequence of smaller segments by sliding a window incrementally across the time 

series. Then each segment is represented by a pair of values (v, t). The first value represents the 

state of a particular attribute, which can take e.g. three discrete values: low, normal, high. The 

second value describes the local trend of particular attribute of the time series, taking e.g. three 

discrete values: up, down, straight.  

 The authors of study [6] are using in preprocessing step the sliding window method. The 

abstractions (discretization) are determined from the slopes of the fitted segments and used the 

5th, 25th, 75th and 95th percentiles on the values to define the following 5 states. A value 

below the 5th percentile is very low, between 5th and 25th low and so on. It also used relations 

between the series – before and co-occurs. The similar technique was also used in the study [7] 

for event detection in clinical data. 

III. MATERIALS AND METHODS

Knowledge discovery in databases can be defined as the nontrivial extraction of implicit, 

previously unknown, and potentially useful information from data [8]. Data preparation is 

considered as an important and critical step and  it is often stated that it takes almost 80% from 

the time carried on the whole project [9], [10]. As a result, we pay due attention to it. 

As the first we smoothed data by double moving average technique. Under the term 

smoothing time series we mean efforts to exclude random fluctuations in the time series. 

Afterwards we calculated differences between each minutes’ values, if there was no difference - 

it was assigned the number 0, if the difference was negative – it was assigned -1, and logically, 

if the difference was positive – it was assigned 1. Then we made windows capturing values for 

every five minutes of the process. In these windows we summed assigned numbers of 

differences and similarly, as in the previous case, if the sum was positive – it was assigned to 

the window trend “increasing” – (I), if the sum was negative - it was assigned trend 

“decreasing” - (D), and if the sum was zero - it was assigned trend “stabile” – (S). 

For discovering association rules we used the basic algorithm APRIORI, first applied in the 

study [11]. Let I = {i1, i2, ..., im} be a set of literals, called items. Let D be a set of transactions, 

where each transaction is a unique identifier. We say that a transaction T contains X, a set of 

some items in I, if X   T. An association rule is an implication of the form X Y, where X 

  I, Y   I, and X  Y = ∅. The rule X Y holds in the transaction set D with confidence c 

if c% of transactions in D that contain X also contain Y. The rule X Y has support s in the 

transaction set D if s% of transactions in D contain XY.  

As it was stated above, a transaction database is the basis for using APRIORI algorithm. We 

created it by using linguistic trend terms from each process parameter prepared at the 

beginning. Because the whole process is continual, we looked to the one hour period before the 

start of winding the spool by fiber. Subsequently, each parameter was represented in 

transactional database 12 times - as the view in time t-1, t-2, t-3, ..., t-12. Despite this algorithm 

allows having more than one item in a consequent part, we restricted it to only the attribute with 

the information of fiber quality. Proposed framework can be seen also in Figure 1. 

Figure 1.  The proposed framework 
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IV. EXPERIMENT

The case study, described below, concerns the company producing high-quality polyamide 

fibers. Input material - granules - passes through a continuous process and modifies to fiber 

with final characteristics.  Based on the recommendation of the appropriate expert we focused 

on 4 process parameters measured during the spinning phase in extruder: temperature of the 

polymer, pressure of the branch, temperature of the hopper and temperature of the other zone - 

designated as P1-P4. We also tracked one output parameter measured after the spinning process 

- the number of errors per fiber spool.  

Dataset, which we worked with, contained one year period data between 28-02-2013 and 27-

02-2013 and consisted of two files. First file with values of process parameters, recorded every 

second, represented the input. The second  represented the final quality categorizied to 4 classes 

from 0 to 3, where 3 is the worst. First three classes are labeled as A, the last two as B. From 

one tube come out at the same time always two spools. The problem is, they can be of different 

quality, in spite of they have passed the same process with the same process parameters. 

Because of that we focused only on data where quality was - on both spools - B, what means 2-

3 in numerical ranking. Final spool are also produced very unregularly (sometimes there is 5 

minutes difference between to consecutive finalised spools, sometimes 2 hours), what makes it 

difficult to find valid temporal relations.  

For reducing input data we made average for every 60 records (one minute). All 

preprocessing steps described in the previous chapter we done with Visual Basic for 

Applications (VBA) in Excel 2010, a programming language that gives the ability to extend 

Office applications.  

Finally, we preceeded to modelling (using software SPSS Clementine 10.1) and generated all 

association rules that have support and confidence greater than the specified minimum support 

(20%) and confidence (90%) (see Table 1). 

Table 1 

Generated association rules 

ID antecedent consequent rule support % Confidence % 

1 P3_10 = D, 

P3_11 = D, 

P3_12 = D 

Quality = B 20,617 100 

2 P3_8 = D, 

P3_9 = D 

Quality = B 23,927 100 

V. CONCLUSION 

The objectives of this study were to find association rules among multiple time series. As the 

case study we chose the chemical factory producing nylon fibers. Because of large amounts of 

data they acquired it is not simple for operational management react on the failures in the 

production immediately. In this study we focused only on data, where fibers were classified as 

bad quality and found association rules with support only 20%. It follows that we need to focus 

more on preprocessing step.   

In the future we want to make experiments also with fibers of good quality and find patterns, 

which not only cause worse quality, but on the contrary, patterns preceding perfect outputs. 
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Abstract — Paper describes design of full order and reduced order speed controllers for state-

space controlled DC machine with constant flux. Reduced order speed controllers are obtained with 

the application of singular perturbance approach. Two approaches of singular perturbance are 

used: original and adapted. The design correctness is proved by Matlab/Simulink simulation of both 

full and reduced order controllers in linear and nonlinear operation conditions.    

Keywords — DC machine, cascade control, singular perturbance, system order reduction 

I. INTRODUCTION 

Typical example of cascade control structure can be found in the DC drive control. Position 

control of DC machine is three-loop control problem; speed control of DC machine is two-loop 

control problem. Current loop is an inner loop and speed loop is the outer loop – mechanical 

system, whose time constant is usually an order of magnitude higher than current loop [1]. 

Design of the full state feedback controller can be found in many papers, e.g. in [2]-[5].  

Drawback of the feedback controller is that the number of feedback parameters increases 

with each superimposed outer control loop. In real application, these parameters often have to 

be tuned and no simple tuning procedure for feedback controller is known [6]. This problem can 

be partially solved by system order reduction.  

The paper discusses speed system order reduction with the use of original and adapted 

singular perturbation method (SPM). Full feedback speed controller is of the 4
th

 order. With the 

use of original SPM [7] the controller is reduced to the 2
nd

 order and with the use of adapted 

SPM, controller is reduced to the 3
rd

 order [6]. Design and performance analysis of these 

controllers are described in the paper.  

II. STATE-SPACE MODEL OF DC MACHINE

In this chapter a state-space model of speed controlled DC machine is introduced. Following 

simplifications are considered: 

 DC machine is supplied with transistor converter with high switching frequency and so time

constant of converter can be neglected, i.e. converter is modeled only with gain Kt,

 field voltage of machine is constant therefore field weakening is not considered,

 current control loop is operated in region of continuous armature current (no adaptive

current controller is involved),

 ideal gear modeled only with ratio of j is connected to the rotor output;

 friction torques in machine are neglected,

 linear approximation of magnetization characteristic is assumed.

Model of DC machine is then based on following well-known equations [8]: 

a
a a a a

di
u R i L e

dt
(1) 

e c (2) 

mailto:karol.kyslan@tuke.sk


Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 332 

M am c i   (3) 

M L
d
J m m
dt

  (4) 

1d

dt j
(5) 

a t Ru K u (6) 

These equations can be rewrited as following: 

1d

dt j
(7) 

1
a L

d c
i m

dt J J
  (8) 

a t a
R a

a a a

di K R c
u i

dt L L L
(9) 

Now we can assume state variables as following, making 3
th

 order LTI SISO system: 

1 2 3; ; ; ; ;a R Lx x x i u u y z m

12

23 2

32 33 3

0 0 0 0

0 0 0

0 0

a

a u e z

a a b

x x   (10) 

III. DESIGN OF FULL ORDER SPEED CONTROLLER

In this chapter full order position control structure is introduced in order to show a step-by-

step procedure of controller parameters design. Measurement of speed and current is 

considered. It is a well-known procedure so that only brief description of design is presented. 

Position controller is in addition to speed controller in Fig.1 to introduce whole control 

algorithm for DC machine. However, its parameters’calculation is not mentioned in this paper.  

Fig. 1: Cascade control structure with full-order position and speed controller 

(within speed controller there is also current controller) 
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A. Design of current controller 

Considering current controller equations: 

3 3 3 3 3 3 3; ( )u v r x v K w x (11) 

and using (9), with the neglected back-emf voltage, we can get following 2
nd

 order state-space 

representation of current subsystem: 

3 33 3 3 3 3
3

33 3 3

0

0

x a b r b x
w

Kv v K
 (12) 

With the use of pole-placement method, we can obtain unknown parameters of the current 

controller r3 and K3. Because of neglected back-emf voltage, current subsystem with controller 

designed according to (12) has a static error.  

B. Design of full-order speed controller 

Considering speed controller equations: 

3 2 22 2 23 3 23 3 2 2 2 2; ( )w v r x r x d v v K w x (13) 

and using (8)-(9), we can get following 4
th

 order state-space representation of speed subsystem: 

2 23 2

3 32 3 3 33 3 3
2

3 3 22 3 23 3 23 3 3

2 2 2 2

00 0 0

0 0

(1 ) 0

0 0 0

x a x

x a b r a b x
w

v K r K r K d K v

v K v K

 (14) 

With the use of pole-placement method, we can obtain unknown parameters of the speed 

controller K2, r22, r23, d23. Design of position controller can be done in similar way. Six 

parameters of position controller have to be calculated. It can be done by computer algebra 

software, e.g. Maple.  However, design of full order position controller and its reduction is 

beyond the scope of this paper.  

IV. SPEED CONTROLLER ORDER REDUCTION 

In this section, we present speed controller order reduction. For the speed controller, 

described by (14), six parameters of controllers have to be calculated. We retain parameters of 

current controller (K3, r3) unchanged and, our goal is to reduce number of speed controller 

parameters (K2, r22, r23, d23) by application of singular perturbance method.  

At first, a brief theory of singular perturbation method is presented. State space equation of 

system to be reduced is divided into slow and fast subsystem [7]: 

11 12 1 1

21 22 2 2

u1

2

x A A x b

x A A x b
(15) 

The vector x1 represents slow and the vector x2 fast component of system (15). If the 

dynamics of the fast component is high enough towards slow one, its time constants can be 

regarded to be equal to zero. Consider system, described by (14), and reordered as follows: 

2 23 2

2 2 2 2
2

3 3 22 3 3 23 3 23 3

3 32 3 3 3 33 3

0 0 0 0

0 0 0

(1 ) 0

0 0

x a x

v K v K
w

v K r K K d K r v

x a b b r a x

 (16) 

Reordering according to the dashed line corresponds to the application of original SPM [7] 
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and reordering according to the dotted line corresponds to the application of adapted SPM [6]. 

For the calculation of reduced order system, following formula is used [6] and nonsingularity of 

A22 matrix is assumed: 

[ ] [ ]u-1 -1
1 11 12 22 21 1 1 12 22 2x A A A A x b A A b (17) 

Applying (17) on (16) according to original SPM, reduced 2
nd

 order system has been 

obtained (18). State variables v3 and x3 were excluded and therefore parameters d23 and r23 have 

been neglected.  

2 23 22 23 2
2

2 2 22

0

0

x a r a x
w

K v Kv
 (18) 

We can complete slower speed system with inner current integrator equation. This 

modification is called adapted SPM and it was introduced in [6]. Applying (17) on (16) 

according to adapted SPM, reduced 3
rd

 order system has been obtained. State variable x3 was

excluded and therefore parameter r23 has been neglected.  

23 32 23 3

2 233 3 3 33 3 3

2 2 2 2 2

3 3 32 3 3 3
3 22 3 3 23

33 3 3 33 3 3

0
0

0 0

0

a a a b
x xa b r a b r
v K v K w

v K a K b v
K r K K d

a b r a b r

 (19) 

For reduced order systems (18) and (19), unknown parameters of speed controllers can be 

obtained with the pole-placement method.   

V. SIMULATION RESULTS 

Current and speed controller was designed according parameters in Table 1. Relations 

between poles and desired settling time can be found in [5] or [9]. Simulation scheme is in Fig 

2. Each controller was tested to the step input signal in order to verify performance in linear

operation area. The results are in Fig. 3. In the time of t=0,35s, external load torque 50% of 

nominal torque was applied, acting as disturbance. It can be observed, that desired settling time 

was reached in each of three controllers and dynamic performance is approximately the same in 

all cases.  

Dynamic performance of controllers working in nonlinear operation area is shown in Fig. 4. 

Desired speed to be tracked is a type of linear ramp signal. In the time of t=0,6s, reversal 

operation is performed. Transient error in acceleration and deceleration can be observed, 

because DC drive is accelerated at the current limitation (Imax=150% of nominal machine 

current) and so there is not enough energy for tracking of desired speed signal. Even though, 

almost identical dynamic performance of both full order and reduced order controller can be 

observed. Load torque was applied in the time of t=1,1s.  

Table 1 

Parameters for the design of current and speed controllers 

current 

controller 

settling time tR = 10 ms 

damping ratio d = 0,85 

poles k1,2 = -364±225i 

speed 

controllers 

settling time tR = 0,1s 
poles of 4

th
 order controller 

k1,2=-36±22i 

k3=-364 

k4=-728 

poles of 3
th

 order controller 
k1,2=-36±22i 

k3=-364 

damping ratio d=0,85 
poles of 2

th
 order controller k1,2=-36±22i 
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Fig. 2 Matlab/Simulink model for performance comparison of designed speed controllers 

Fig. 3. Performance comparison of full and reduced order controllers in linear operation area 
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Fig. 4. Performance comparison of full and reduced order controllers in nonlinear operation area 

VI. CONCLUSION

From the simulation results it is obvious that original and adapted SPM can decrease number 

of tuned parameters from four to three or two and reduced control structure preserves the 

dynamic performance of full order controller. Further research is focused on reduction of full 

order position controller and verification of proposed reduced order speed controllers on the 

experimental test bench with DC machine.  
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Abstrakt – Zmenu vzorkovacej frekvencie možno dosiahnúť kaskádnym zapojením interpolátora s 

celočíselným faktorom L, dolnopriepustného číslicového filtra s konečnou impulznou odozvou a 

decimátora s celočíselným faktorom D. Faktory L a D musia byť nesúdeliteľné celé čísla. Tento 

článok sa venuje účinnej polyfázovej implementácii konvertora pre zmenu vzorkovacej frekvencie s 

neceločíselným faktorom L/D<1. Polyfázová konfigurácia umožňuje, aby aritmetické operácie boli 

vypočítané s najnižšou možnou vzorkovacou frekvenciou. Vykonali sme experiment pre 

prevzorkovanie so znížením vzorkovacej frekvencie pre signál s ohraničeným frekvenčnými 

spektrom, s použitím funkcií v prostredí Matlab. 

Kľúčové slová — decimátor, interpolátor, prevzorkovanie, neceločíselný faktor, dolnopriepustný 

číslicový filter, polyfázová implementácia 

I.  ÚVOD 

Mnoho diskrétnych systémov so zmenou vzorkovacej frekvencie našlo svoje uplatnenie 

medzi modernými algoritmami pre číslicové spracovanie signálov vzhľadom k svojej vysokej 

výpočtovej efektívnosti zvlášť v spojení s implementáciou na signálovom procesore. Takéto 

systémy pracujúce s viacerými vzorkovacími frekvenciami sú známe ako mnohorýchlostné 

systémy (Multirate Systems). Svoje uplatnenie nachádzajú v mnohých oblastiach ako sú 

komunikačné systémy, spracovanie reči, simulácia akustiky miestnosti využívajúca wavelety, 

kompresia obrazu, anténne systémy, radarové systémy, systémy utajovania hovorov, 

transmultiplexory,  senzorové systémy, atď. [1]-[9]. Pre implementáciu účinných konvertorov 

vzorkovacej frekvencie s neceločíselným faktorom  boli navrhnuté ich polyfázové konfigurácie, 

ktoré umožňujú, aby aritmetické operácie boli vypočítané s najnižšou možnou vzorkovacou 

frekvenciu. Výpočtovo efektívne konvertory vzorkovacej frekvencie s neceločíselným faktorom 

založené na polyfázovom rozklade filtrov s konečnou impulznou odozvou (KIO) sú popísané 

v [1],[10]-[12]. V tomto prístupe celková štruktúra konvertora na Obr.1 je usporiadaná takým 

spôsobom, že aritmetické operácie v polyfázových zložkách filtra s prenosovou funkciou G(z) 

sú vypočítané s najnižšou vzorkovacou frekvenciou. V nasledujúcej časti bude prezentovaná 

vyššie uvedená metóda pre prípad keď pomer L/D <1, kde L je faktor interpolácie a D faktor 

decimácie.   

II. POLYFÁZOVÁ IMPLEMENTÁCIA KONVERTORA VZORKOVACEJ FREKVENCIE

S NECELOČÍSELNÝM FAKTOROM  

Vyjdeme zo základnej štruktúry na Obr.1 a budeme uvažovať polyfázovú rezentáciu filtra G(z) 

[13],[14]. 

Obr.1  Bloková schéma kovertora vzorkovacej frekvencie s neceločíselným faktorom L/D pozostávajúca z 

interpolátora, dolnopriepustného číslicového filtra a decimátora. 
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Polyfázovým rozkladom dolnopriepustného (DP) číslicového filtra s prenosovou funkciou G(z) 

na L polyfázových zložiek  E0(z), E1(z),...,EL-1(z),    dostaneme štruktúru, ktorá je zobrazená na 

Obr.2.  

Obr.2  Konvertor vzorkovacej frekvencie s faktrorom L/D s filtrom G(z) implementovaným v polyfázovom tvare. 

V prvom kroku interpolátor L presunieme napravo k polyfázovým zložkám na základe 

ekvivalentného zapojenia zobrazeného na Obr.3.  

Obr.3  Filter s prenosovou funkciou G(z) pred interpolátorom a jeho ekvivalentné zapojenie. 

Interpolátor a polyfázové zložky  E0(z
L
), E1(z

L
),..., EL-1(z

L
) si navzájom vymenia svoje pozície.

Taktiež aj decimátory presunieme k polyfázovým  zložkam na základe ekvivalentného zapojenia 

na Obr.4. 

Obr.4  Ekvivalentné zapojenie súčtu dvoch postupnosti a decimátora. 

Modifikovaná polyfázová realizácia je daná na Obr.5. 
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Obr.5  Polyfázová realizácia konvertora vzorkovacej frekvencie s neceločíselným faktorom L/D. 

Je zrejmé, že zapojenie na Obr.5 šetrí L výpočtových operácií, ak je porovnávané s počiatočnou 

štruktúrou na Obr.2. Ďalej ukážeme, že preusporiadaním jednotlivých polyfázových vetiev sa 

môžu dosiahnuť ďalšie výpočtové úspory. Predtým ako začneme modifikovať štruktúru na 

Obr.5 je potrebné zaviesť niektoré užitočné náhrady. Konkrétne pre prípade, ak dve celé čísla L 

a D sú nesúdeliteľné, potom existujú také dve celé čísla l0 a d0, že 

100  DdLl .  (1) 

Pomocou tohto vzťahu vyjadríme oneskorovací člen z
-k

 nasledovným spôsobom 

)DdLlkk zz 00(   . (2) 

Vyberieme si jednu z vetiev štruktúry na Obr.5 a popíšeme postup, ktorého výsledkom bude 

konvertor s nízkou výpočtovou zložitosťou. Podrobný postup nasledujúcich krokov je 

zobrazený na  Obr.8 (a) - (e): 

• Vychádzame z k-tej vetvy zobrazenej na Obr.8a.

• V ďalšom kroku znázornenom na Obr.8b, nahradíme oneskorovací člen z
-k

 podľa (2)

blokom oneskorenia z-k(l
0

L-d
0

D)
 . Táto štruktúra umožňuje nové usporiadanie v kaskáde

interpolátor, blok oneskorenia a decimátor. 

• Podľa ekvivalentného zapojenie na Obr.6 môžeme dať oneskorovací blok z
kl

0 
 
pred

interpolátor a podľa ekvivalentného zapojenia na Obr.7 dáme blok z
-kd

0

 
 za decimátorom ako to

vidno na Obr.8c. Za predpokladu, že L a D sú nesúdeliteľné čísla, interpolátor a decimátor si 

môžu vymeniť svoje pozície ako je to zobrazené na Obr.8d. 

• Časť štruktúry na Obr.8d, ktorá je v uzavretom čiarkovanom bloku je kaskáda filtra

s KIO L.Ek(z) a decimátora s decimačným faktorom D. Kaskdáne zapojenie filtra s KIO 

a decimátora môže byť účinne implementovaná v polyfázovom tvare. Môžeme teda rozložiť 

KIO filter L.Ek(z) na polyfázové zložky L.Ek0(z), L.Ek1(z),...,L.Ek(D-1)(z). Týmto spôsobom 

získame efektívne zapojenie k-tej vetvy, ktoré je ukázané na Obr.8e. V takejto 

konfigurácii aritmetické operácie sú vypočítané s najnižšou možnou vzorkovacou frekvenciou. 

Obr.6  Oneskorovací blok nasledovaný interpolátorom a jeho ekvivalentné zapojenie. 
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Obr.7  Oneskorovací blok nasledovaný decimátorom a jeho ekvivalentné zapojenie. 

Obr.8  Polyfázový rozklad k-tej vetvy. 

Výsledná polyfázová vetva na Obr.8e má blok oneskoreni z-kd
0

 
 a 

 
 na pravej strane a blok

oneskorenia zkl
0

 
 na ľavej strane. Blok oneskorenia z-kd

0

 
 môže byť implementovaný sériovým

zapojením blokov z-d
0

 
. Blok oneskorenia s kladným znamienkom z

kl
0 svedčí, že získané riešenie

je nekauzálne. Tento problém môže byť vyriešený zavedením dodatočného oneskorenia z-(L-1)l
0

na vstupe. Toto dodatočné oneskorenie eliminuje v každej vetve oneskorenie zkl
0. Obr.9

zobrazuje celkovú štruktúru konvertora vzorkovacej frekvencie pre prípad, že pomer L/D = 2/3, 

ktorá je založená na vyššie vysvetlenom rozklade k-tej vetvy. Môžeme si všimnúť, že bloky 

oneskorenia na vstupnej strane a na výstupnej strane konvertora (bloky ohraničené bodkovanou 

čiarou ) majú rovnaké oneskorené  z-1
. Je to vďaka tomu,že pre L=2 a D=3, vzťah (1) je splnený

ak l0=1, a d0=1. Štruktúra na Obr.9 umožňuje vysokú efektivitu výpočtu. Ak je táto štruktúra 

použitá pre zmenu vzorkovacej frekvencie vstupného signálu z 24 (kHz) na 16 (kHz), potom sú 

aritmetické operácie vypočítané pre vzorkovaciu frekvenciu 8 (kHz). 
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Obr.9  Výsledná štruktúra konvertora vzorkovacej frekvencie s faktorom L/D = 2/3. 

III. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY

Implementácia konvertora vzorkovacej frekvencie založená na štruktúre podľa Obr.9 bola 

realizovaná pomocou programového prostredia Matlab. Navrhli sme program, ktorý znižuje 

vzorkovaciu frekvenciu vstupného signálu z fx=24 (kHz) na fy= 16 (kHz), t.j. faktor konverzie 

vzorkovacej frekvencie L/D = 2/3. Vstupný diskrétny signál x(n) so spektrom trojuholníkovitého 

tvaru bol vygenerovaný pomocou funkcie fir2(255, F, A) s parametrami F = [0,2/3+1/5,1], A = 

[0,1,0]. Funkcia firgr (N-1,[0, 0.9/3,1/3,1],[1,1,0,0]) vypočíta koeficienty impulznej 

charakteristiky g(n) DP číslicového filtra KIO s dĺžkou N. Pre tento filter volíme medznú 

frekvenciu nepriepustného pásma ωs = min(π/2, π/3)=π/3 a medznú frekvenciu priepustného 

pásma ωp = 0.9π/3. DP filter je navrhnutý ako optimálny KIO filter s dĺžkou N =168. Na Obr.10 

sú zobrazené výsledky. Je zrejmé, že zvolený filter s KIO, a efektívna polyfázová štruktúra na 

Obr.10 poskytuje prevzorkovanie temer bez skreslenia výstupného modulového spektra 

prevzorkovaného signálu (Obr.10c). Každá zo šiestich polyfázových zložiek má 28 koeficientov 

a preto filtrácia pomocou týchto polyfázových zložiek sa vykonáva pre vzorkovaciu frekvenciu 

8 (kHz). Prezentovali sme, že fektívna neceločíselná zmena vzorkovacej frekvencie sa dosiahne 

použitím filtra s KIO v polyfázovom tvare. Použitím duálych systémov pre všetky štruktúry 

môže byť vykonané rovnaké odvodenie aj pre prípad keď pomer L/D > 1. 
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Obr.10  a) Modulová frekvenčná charakteristika DP filtra, b) modulové spektrum vstupného signálu, 

c) modulové spektrum prevzorkovaného signálu.

IV. ZÁVER

V tomto článku sme navrhli spôsob zmeny vzorkovcej frekvencie diskrétneho signálu, pričom 

sme vychádzali zo štruktúry kaskádneho zapojením interpolátora s celočíselným faktorom L, 

dolnopriepustného číslicového filtra s konečnou impulznou odozvou a decimátora s 

celočíselným faktorom D. Postupnými úpravami tejto štruktúry sme dospeli k jej polyfázovej 

konfigurácii. Vo vykonanom experimente sme ukázali vo frekvenčnej oblasti znížennie 

vzorkovacej frekvencie vstupného signálu z fx=24 (kHz) na fy= 16 (kHz). Dosiahnuté výsledky 

potvrdili vysokú presnosť vykonanej konverzie. Ďalší výskum v tejto oblasti je možné 

zamerať  na konverziu vzorkovacej frekvencie s ľubovoľným faktorom s využitím vhodnej 

splajnovej interpolácie. 
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Abstract — Trojfázový asynchrónny motor predstavuje aj po prijatí niektorých zjednodušujúcich 

predpokladov zložitý nelineárny systém s viacerými vstupmi. Moderné metódy umelej inteligencie 

(fuzzy prístup, neurónové siete) umožňujú nájsť jeho podstatne jednoduchšie a prakticky 

použiteľné modely, vychádzajúce z popisu jeho dôležitých kvalitatívnych vlastností. Predložený 

príspevok sa zaoberá zostavením zjednodušeného modelu asynchrónneho motora s využitím fuzzy 

odhadu kritických parametrov Klossovho vzťahu. K zostaveniu takéhoto modelu je potrebné 

realizovať niekoľko štandardných meraní skokových odoziev na motore a nie je potrebná žiadna 

apriórna znalosť parametrov motora. Získaný jednoduchý model je možné využiť jednak 

v nadradených regulačných obvodoch pre určenie hodnôt vnútorného momentu motora, jednak pre 

identifikáciu jeho aktuálnych parametrov, napr. rotorového odporu z aktuálnych dynamických 

odoziev pohonu.  

Keywords — fuzzy modelovanie, asynchrónny motor, Klossov vzťah 

I. ÚVOD 

Použitie fuzzy prístupu k popisu a riadeniu dynamických sústav zaznamenáva v poslednom 

období značný rozvoj. Filozofia popisu sústav na základe ich kvalitatívnych vlastností 

umožňuje nachádzať pomerne jednoduché a prakticky použiteľné modely aj zložitých 

nelineárnych sústav, pravda za cenu určitej nepresnosti v ich popise [1]-[5]. V oblasti 

elektrických pohonov je typickým predstaviteľom takejto silne nelineárnej sústavy trojfázový 

asynchrónny motor, ktorého analitický popis za určitých zjednodušujúcich predpokladov tvorí 

sústava piatich nelineárnych diferenciálnych rovníc s tromi vstupmi. Predložený príspevok sa 

zaoberá zostavením jeho zjednodušeného fuzzy modelu a verifikáciou jeho vlastností vo 

vybraných prevádzkových stavoch.  

II. POPIS PROBLÉMU

Trojfázový asynchrónny motor nakrátko (ďalej len AM) môžeme popísať napr. sústavou 

piatich nelineárnych diferenciálnych rovníc v tvare [6], [7]: 
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Jedná sa o prúdovo-tokový model, ktorý z hľadiska vstupov a výstupov predstavuje sústavu 

podľa obr.1a , kde u1x , u2x sú zložky vektora statorového napätia U1 v rotujúcej súradnicovej 

sústave x, y a 1=2f1 je jeho kruhová frekvencia. Príklad dynamického priebehu výstupných 

veličín pohonu s AM pre jeho priame pripojenie na sieť s napätím U1=220V a frekvenciou 
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f1=50 Hz je na obr.1b. 

a) b) 

Obr. 1  Asynchrónny motor a jeho priame pripojenie na sieť 

Ľahko sa presvedčíme, že pre iné pracovné stavy motora je jeho odozva podstatne odlišná, 

ako to ukazuje obr.2. 

Obr. 2  Odozvy AM pri pripojení na rôzne vstupné napätie a frekvenciu: 

a) skok na 30% rýchlosti, b) skok na 35% rýchlosti

Z uvedených priebehov momentu a uhlovej rýchlosti asynchrónneho motora je zrejmé, že 

popísať kvalitatívne „chovanie” AM, teda zostaviť jeho fuzzy model v tvare niekoľkých 

pravidiel typu 

AK vstupy motora sú ... POTOM výstupy motora sú ... 

je na základe iba nameraných vstupov a im zodpovedajúcich výstupov veľmi obtiažne. 

Z nameraných odoziev AM ako aj zo znalostí jeho fyzikálnej podstaty vieme, že AM obsahuje 

rýchly elektromagnetický podsystém (v odozvách reprezentovaný kmitaním momentu 

s vysokou frekvenciou, rádove desiatky Hz) a pomalší elektromechanický podsystém 

(reprezentovaný priemernou strednou hodnotou jeho momentu). Za predpokladu, že sa 

dopustíme určitej nepresnosti a zanedbáme pri vytváraní jeho popisu rýchle elektromagnetické 

deje, môžeme pre vytvorenie jeho fuzzy modelu použiť „vyfiltrované” náhradné odozvy 

napríklad podľa obr.3. 

Obr. 3  Príklady zjednodušených odozviev AM: a) skok na 50% rýchlosti, b) skok na 40% rýchlosti 

a) b) 

a) b) 
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Statickú závislosť medzi vnútorným momentom asynchrónneho motora a sklzom popisuje 

tzv. Klossov vzťah napríklad v tvare: 

22

...2

ss

ssM
M

k

kk
m




(2) 

v ktorom Mk je maximálny (kritický) moment motora a sk je maximálny (kritický) sklz. Sklz 

motora je definovaný ako pomerný rozdiel uhlovej rýchlostí statorového elektrického poľa ω1 

a mechanickej uhlovej rýchlosti ωm podľa vzťahu: 

1

1



 ms




;        01   (3) 

Vzťah (2) môže teda najlepšie aproximovať zjednodušené momentové chovanie sa AM za 

predpokladu, že sú dobre určené jeho aktuálne parametrické body Mk a sk . Tieto parametre sú 

silne nelineárnymi funkciami hlavne uhlovej rýchlostí statorového poľa ω1 a veľkosti 

statorového napájacieho napätia U1 (závislosť od  mechanickej uhlovej rýchlosti ωm je menej 

výrazná, preto ju kvôli zjednodušeniu modelu v ďalšom texte zanedbávame) . 

),,( 11 mMk UfM 
,   

),( 1 msk fs 
(4) 

Predpokladajme ďalej, že AM bude napájaný zo štandardného skalárneho frekvenčného 

meniča (FM), ktorého jediným vstupom je žiadaná hodnota frekvencie statorového napätia 

1=2f1 a ktorý vnútorne zabezpečuje podľa predpísanej závislosti funkciu U1=f(ω1). 

Predmetom kvalitatívnej identifikácie pre zostavenie fuzzy popisu potom bude striedavý pohon 

s jedným vstupom ω1 a výstupom Mm, resp. ωm podľa obr.4. 

Obr. 4  Štruktúra sústavy FM-AM pre zostavenie fuzzy modelu 

III. POSTUP  IDENTIFIKÁCIE AM

Základná predstava fuzzy modelu AM je ukázaná na obr.5. V tomto modeli je výpočet sklzu 

a momentu AM realizovaný pomocou Klossovho vzťahu a odhad jeho aktuálnych parametrov 

Mk a sk pomocou fuzzy systému, aproximujúceho konkrétne funkcie (4) pre daný pohon. 

Obr. 5  Základná štruktúra modelu AM s fuzzy odhadom Mk a sk 
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Fuzzy časť modelu sa skladá zo štyroch jednoduchých SISO podsystémov, ktorých vstupom 

je uhlová rýchlosť ω1 a výstupom je aktuálna hodnota Mk , resp. sk. Riadiacim signálom 

odvodeným od polarity sklzu sa prepínajú prepínače 1, 2 a tým sa rozlišuje motorická 

a generátorická prevádzka motora. Fuzzy pravidlá pre jednotlivé fuzzy podsystémy modelu 

budú v jednoduchom tvare: 

AK  ω1  je ... POTOM   Mk  je ..., resp. sk  je (5) 

Pretože odozvy AM pre rôzne hodnoty statorovej frekvencie f1 sú veľmi odlišné, je potrebné 

zmapovať celý jeho pracovný priestor. Priestor vstupných frekvencií rozdelíme preto 

na niekoľko pásiem. Merania robíme postupne tak, že skokom zmeníme vstupnú frekvenciu f1 

(resp. ω1) z nuly na žiadanú hodnotu a vždy počkáme na ustálený stav ωm pre nastavenú ω1.  

Odhad parametrov Mk a sk pre danú odozvu je robený z príslušnej charakteristiky Mm=f(s). 

Takto získame databázu Mk a sk pre motorický režim AM. Podobne urobíme databázu aj pre 

generátorický režim, v  ktorom samozrejme hodnoty parametrov Mk a sk zmenia znamienko. Na 

rozlíšenie motorickej a generatorickej prevádzky motora slúžia v modeli prepínače 1, 2. Ak je 

sklz kladný, potom Mk a sk sú kladné čísla tzn. sme v motorickej prevádzke. Ak je sklz záporný, 

potom Mk a sk sú záporné čísla tzn. sme v generátorickej prevádzke. 

Pretože pri každom skoku ω1 je počas celej odozvy až do ustáleného stavu ω1 konštantné, je 

potrebné nájsť pre konkrétnu odozvu tiež konštantné Mk, resp. sk pre Klossov vzťah tak, aby 

odozva modelu AM z obr.5 čo najlepšie aproximovala reálnu odozvu pohonu pre daný skok ω1. 

K tomuto účelu je možné použiť rôzne všeobecne známe metódy regresie z matematiky 

a analýzy údajov, ale častokrát stačí jednoduchý odhad Mk a sk a jeho následné overenie 

simuláciou konrétneho prevádzkového stavu pohonu. 

IV. SIMULÁCIA ZJEDNODUŠENÉHO FUZZY MODELU AM

Pre simuláciu uvedenej metodiky bol zvolený trojfázový asynchrónny motor s parametrami 

podľa Dodatku. Na tomto motore boli simulované merania jeho odoziev s dobou vzorkovania 

T=1 ms pre vstupné frekvencie f1=10, 20, 30, 40, 50 [Hz]. Závislosť momentu motora od sklzu 

pri skoku na nominálne otáčky, čomu odpovedá vstupná frekvencia 50Hz je na obr.6. Tiež je 

tam zobrazený aj priebeh, ktorý je daný Klossovým vzťahom a zároveň najlepšie aproximuje 

reálnu odozvu pohonu. Z tohto priebehu sa dajú vyčítať hľadané parametre Mk a sk . Takýmto 

spôsobom je potrebné zmapovať celý pracovný priestor f1 pre motorický režim aj pre 

generátorický režim motora. 

Obr. 6  Určenie parametrov Mk a sk pre skok z f1 = 0Hz na f1 = 50Hz 

Na základe takejto databázy bol zostavený model AM podľa obr.5 s fuzzy identifikáciou 

parametrov Mk a sk, Každý tento fuzzy odhad bol realizovaný jednoduchým fuzzy systémom 

typu Sugeno s piatimi pravidlami. Porovnanie odoziev identifikovaného motora a jeho fuzzy 

modelu pre vstupné frekvencie podľa identifikačného merania je na obr.7. Pre lineárne rastúci 

vstupný signál f1 sú uvedené výsledky fuzzy modelovania AM na obr.8. Na obr.9 je simulovaný 

a porovnaný s analytickým modelom skok vstupnej frekvencie z f1 =50Hz na f1 =10Hz. 
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Obr. 7  Porovnanie AM a jeho fuzzy modelu pre priame pripojenie na sieť: 

a) priebeh momentov, b) priebeh uhlových rýchlostí

Obr.8 Porovnanie AM a jeho fuzzy modelu pre lineárne rastúci vstupný signal: 

a) priebeh momentov; b) priebeh uhlových rýchlostí

Obr.10 Porovnanie AM a jeho fuzzy modelu pre skok otáčok odpovedajúcej 50Hz a následne na 10Hz: 
a) priebeh momentov; b) priebeh uhlových rýchlostí

V. ZÁVER 

V predloženom článku bol ukázaný postup , ktorý umožňuje výrazne zjednodušiť popis AM, 

pričom je potrebné namerať na tomto motore iba niekoľko jednoduchých skokových 

prechodových charakteristík. Tento postup nahradil sústavu štyroch nelineárnych 

diferenciálnych rovníc jednoduchou statickou fuzzy nelinearitou a analyticky popísaným 

Klossovým vzťahom bez toho, aby bolo potrebné poznať parametre motora. Ako potvrdzujú 

výsledky simulácií aj meraní na reálnom pohone, odhad vnútorného momentu motora je aj 

v dynamických stavoch pohonu veľmi dobrý a preto v princípe použiteľný v ľubovoľných 

nadradených regulačných štruktúrach, uvedných napr. v [6], [8]. Odhadnuté hodnoty Mk a sk 

naviac umožňujú určiť aktuálne reálne parametre pohonu v dobe merania bez potreby 

špeciálnych meraní (naprázdno, nakrátko a pod.). 

DODATOK 

Parametre AM použité pre simuláciu a verifikáciu: 

PN = 3 kW MN = 20 Nm U1N = 220 V  

J = 0,022 kgm2 I1N= 6,4 A  r1 = 1,83  

nN = 1420 ot/min r2 ‘= 2,26  np = 2 

Lh = 216.44 mH M = 0,144 H R1 = 1.22  

LS1 = LS2 = 12,036 mH R2 = 1.508  K11 = 63,999 H-1

2 = 1 - m K12 = -60,627 H-1 g = 9,902 s-1

0 = K11 (R1 + ( M2/ L2 ).g) = 164.723 s-1



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 348 

POĎAKOVANIE 

Tento článok bol vypracovaný s podporou projektu Vývoj 

unikátneho nízkoenergetického statického zdroja 

pre elektrosystémy, ITMS 26220220029, ktorý je 

spolufinancovaný zo štrukturálneho fondu EÚ ERDF v rámci 

výzvy OPV a V-2008/2.2/01-SORO a prioritnej osi 2 Podpora 

    výskumu a vývoja.  

REFERENCIE 

[1] T. Takagi, M. Sugeno, “Fuzzy identificationof systems and its application to modeling and control,” IEEE Trans. 
Systems, Man and Cybernetics, 15, 1985, pp. 116-132. 

[2] R. Babuska, Fuzzy Modeling for Control. Kluwer Academic Publishers, Boston ,1998 

[3] P. Guillemin, “Fuzzy logic applied to motor control,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 32, no. 1,1996, pp. 51–56. 
[4] W. Li, X. G. Chang, J. Farrell, F. M. Wahl, “Design of an enhanced hybrid fuzzy P+ID controller for a mechanical 

manipulator,” IEEE Trans. Syst., Man, Cybern., B, Cybern., vol. 31, no. 6, 2001, pp. 938–945. 

[5] F. Barrero, A. Gonzalez, A. Torralba, E. Galvan, L. G. Franquelo, “Speed control of induction motors using a 
novel fuzzy sliding-mode structure,” IEEE Trans. Fuzzy Syst., vol. 10, no. 3, 2002, pp. 375–383.  

[6] P. Brandstetter, A.C. Controlled Drives - Modern Control Methods. VSB-Technical University of Ostrava, 

1999.(in Czech) 
[7] J. Vittek, S. J. Dodds, Forced Dynamics Control of Electric Drives. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2003. 

[8] A. Tsourdos, J. T. Economou, A. B. White, P. C. K. Luk, “Control design for a mobile robot: A fuzzy LPV 

approach,” In Proc. IEEE Conf. Control Applications, Istanbul, Turkey, 2003, pp. 552–557 

http://www.dcsc.tudelft.nl/~babuska/klbook.htm
http://www.wkap.nl/kaphtml.htm/HOMEPAGE


Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 349 

OrCAD PSpice – model výkonovej 

diódy  

1
Milan LACKO, 

2
Marek VACEK

1
 Katedra elektrotechniky a mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Technická univerzita Košice, Slovensko 
2
 Katedra elektrotechniky a mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Technická univerzita Košice, Slovensko 

1
milan.lacko@tuke.sk, 

2
marek.vacek@tuke.sk

Abstrakt — Simulácia výkonových obvodov meničov predstavuje v dnešnej dobe nevyhnutnú 

súčasť pri navrhovaní meničov.  Na takúto simuláciu je výhodné použiť program OrCAD PSpice, 

ktorý je vhodný pre simulovanie správania sa celého meniča, ale aj jednotlivých výkonových 

súčiastok. Tento článok sa podrobne venuje vytváraniu vlastného simulačného modelu výkonovej 

diódy v prostredí OrCAD PSpice a opisu parametrov pri vytváraní modelu diódy.  

Kľúčové slová — model , OrCAD PSpice, simulácia, výkonová dióda 

I. ÚVOD 

Pri návrhu a dimenzovaní meničov a výkonových obvodov je nevyhnutné, aby sme správanie 

sa navrhovaného obvodu či celého meniča najprv odsimulovali, a tak si objasnili, ako daný 

obvod pracuje. Samozrejme, zaujíma nás aj správanie sa jednotlivých súčiastok. Prúdy a napätia 

v jednotlivých stavoch, vznik možných prepätí či celkové straty pri spínaní výkonových 

súčiastok. Preto je nevyhnutné v simulácii používať čo najreálnejšie modely jednotlivých 

súčiastok, pre ktoré sme menič nadimenzovali, a ktoré neskôr budú použité pri realizácii 

meniča. V tomto článku sa budeme zaoberať simuláciou v prostredí OrCAD PSpice, konkrétne 

simuláciou a vytváraním vlastného modelu výkonovej diódy. Nami zvolená dióda je 

HFA30PB120.  

II. VYTVÁRANIE VLASTNÉHO SIMULAČNÉHO MODELU DIÓDY

A. Simulácia – výber vhodnej diódy 

Tak ako postupuje vývoj v oblasti nových materiálov a nových výrobných technologických 

postupov, tak postupuje aj vývoj v oblasti výkonových polovodičových súčiastok, diódy 

nevynímajúc. Výrobcovia polovodičových súčiastok, teda aj  diód, sa snažia vyrobiť ideálnu 

polovodičovú súčiastku s minimálnymi vodivostnými stratami (ideálne nulovými), dostatočným 

(čo možno najväčším) blokovacím (prierazným) napätím, minimálnymi rozmermi 

a s maximálnym možným prúdovým zaťažením. Samozrejme tieto požiadavky sú prakticky 

protichodné, a preto hoci vývoj aj v tejto oblasti napreduje, stále je potrebné vybrať čo 

najvhodnejšie polovodičové súčiastky pre konkrétnu aplikáciu. A práve pri výbere a návrhu 

polovodičových súčiastok má simulácia výrazne napomôcť, aby bol dosiahnutý želaný 

výsledok, skonštruovaný menič. Dobre navrhnutý menič efektívne využíva použité súčiastky, 

má minimálne rozmery, vysokú účinnosť, dostatočnú odolnosť a dlhú životnosť, samozrejme 

pri minimálnej cene.  

Nakoľko vývoj  polovodičových súčiastok napreduje, aj konštruktéri chcú používať pre svoje 

meniče tieto lepšie súčiastky. Nato je však potrebné, aby spolu s novými súčiastkami 

prichádzali aj ich simulačné modely, aby bolo možné detailne simulovať správanie sa meniča 

s týmito novými súčiastkami. Niektorí výrobcovia pri uvedení novej polovodičovej súčiastky na 

trh hneď uvádzajú aj hotový simulačný model tejto súčiastky vhodný napr. práve pre 

spomínaný OrCAD PSpice. Avšak stále je veľké množstvo nových súčiastok, ku ktorým nie je 

výrobcom vytvorený model, prípadne je tento model veľmi zjednodušený a odzrkadľuje len tie 

najzákladnejšie parametre súčiastky. Vtedy nie je možné pri simulácii použiť nami zvolenú 

polovodičovú súčiastku, nie je možné dostatočne presne zistiť napr. straty súčiastky, správanie 

sa pri spínaní vyššími frekvenciami či prípadné oscilačné deje, a je potrebné vytvoriť si vlastný 
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simulačný model. 

B. Vytvorenie simulačného modelu podľa katalógového listu 

Ak máme k dispozícii od výrobcu katalógový list konkrétnej diódy, ktorej model chceme 

vytvoriť, je potrebné vychádzať z tohto dokumentu. Je potrebné zadať nie len statické 

parametre diódy, ale aj dynamické parametre diódy, ktoré sú väčšinou uvedené vo forme grafu 

alebo charakteristiky. 

V našom prípade budeme vytvárať model diódy HFA30PB120. Je to veľmi rýchla dióda 

s mäkkým zotavením. Základné parametre IF=30 A, UBR=1200 V, trr=47 ns, Qrr=120 nC. 

Obr. 1  Priepustná charakteristika vybranej diódy – HFA30PB120 [3]. 

Nový model diódy vytvoríme tak, že si najprv vytvoríme PSpice knižnicu, v ktorej bude 

nový model uložený. V hlavnom menu programu OrCAD Capture vyberieme File/New/PSpice  

Library. Otvorí sa okno PSpice Model Editor. V tomto okne klikneme v hlavnom menu na 

Model/New a otvorí sa okno, v ktorom  v položke From Model vyberieme Diode. 

 Obr. 2  Okno editora modelu diódy – záložka Forward current – zadávanie priepustnej charakteristiky. 

Do položky Model napíšeme názov diódy, ktorej model budeme vytvárať a potvrdíme 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 351 

tlačidlom OK. Následne sa okno PSpice Model Editor zmení a teraz môžeme začať vytvárať 

model konkrétnej diódy.  

Najprv je zobrazená priepustná charakteristika diódy na záložke Forward Current. V dolnej 

časti je zobrazené okno s názvom Parameters, kde sú zobrazené všetky modelované parametre 

diódy, ktoré sa počas vytvárania modelu budú meniť.  V katalógovom liste diódy si nájdeme 

priepustnú charakteristiku, čo je znázornené na Obr. 1. Vyberieme si tú pri teplote 25 °C. Danú 

charakteristiku si s dostatočným počtom bodov odčítame a zapíšeme do príslušných položiek 

v editore Obr. 2. Stlačíme Extract a vidíme, že parametre zaškrtnuté ako Active zmenia svoju 

hodnotu. Po zmene týchto hodnôt zaškrtneme tieto parametre na Fixed a znova stlačíme 

Extract. Následne sa hodnoty týchto parametrov zaokrúhlia a počas zadávania ďalších 

parametrov diódy by sa tieto hodnoty už nemali meniť.  

Obr. 3  Okno editora modelu diódy – záložka Junction Capacitance – zadávanie kapacity PN prechodu. 

Vedľa na grafe vidíme priebeh, ktorý sme vytvorili na základe zadaných hodnôt. Prepínanie 

na logaritmickú mierku je možné za pomoci tlačidiel na nástrojovej lište. 

Obdobne postupujeme aj pri zadávaní kapacity PN prechodu. V príslušnom katalógovom 

liste si nájdeme  závislosť CT od VR (Obr. 4). Rozdelíme charakteristiku na potrebný počet 

bodov a tie zapíšeme do tabuľky na záložke Junction Capacitance. Vytvorená charakteristika je 

znázornená na grafe vedľa tabuľky (obr. 3). Použijeme tlačidlo Extract  a po zmene označených 

parametrov Active v tabuľke dole tieto zafixujeme zaškrtnutím políčka Fixed.  

Klikneme na ďalšiu záložku Revers Leakage. V katalógu si nájdeme závernú charakteristiku 

pri teplote 25°C (obr. 5) a postupujeme obdobným spôsobom ako v predchádzajúcom prípade. 

Obr. 4  Priebeh kapacita PN prechodu vybranej diódy – 
HFA30PB120 [3]. 

Obr. 5  Záverná charakteristika vybranej diódy – 
HFA30PB120 [3]. 
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Po kliknutí na záložku Reverse Breakdown sa okno editora zmení podľa obr.6. 

V katalógovom liste si nájdeme statické parametre modelovanej diódy, hodnotu prierazného 

napätia UBR (VBR) a hodnotu prúdu pri tomto napätí IR. Tieto parametre zapíšeme do políčok Vz 

a Iz. V našom prípade je to 1200 V a 100 uA. Do políčka Zz zapíšeme o niečo väčšiu hodnotu 

ako je hodnota parametra RS. Stlačíme tlačidlo Extract a zaškrtnuté modelované parametre sa 

zmenia.  

Obr. 6  Okno editora modelu diódy – záložka Reverse Breakdown – zadávanie záverných parametrov. 

Preklikneme sa na záložku Reverse Recovery. V katalógovom liste si nájdeme tabuľku 

s dynamickými parametrami modelovanej diódy. Potrebuje spätný zotavovací čas diódy trr, 

priepustný prúd IF a maximálny zotavovací prúd (komutačný) IRRM pri teplote 25°C. Tieto 

hodnoty postupne zapíšeme do políčok Trr, Ifwd a Irev. Hodnotu RI môžeme meniť v rozsahu 

od 1e
-3

 po 1e
30

. Týmto parametrom si volíme tvar vypínacej charakteristiky. Vhodnou voľbou 

parametra RI a Trr máme možnosť ovplyvniť veľkosť spätného zotavovacieho (komutačného) 

náboja Qrr.  

Všetky tieto parametre, ktoré program PSpice vygeneroval počas modelovania (zadávania 

hodnôt a charakteristík) tvoria nami vytvorený model diódy. Význam jednotlivých parametrov, 

ktoré využíva program PSpice je uvedený v tabuľke 1. 

Tabuľka 1 
Význam jednotlivých parametrov modelu diódy 

IS Saturačný prúd (prednastavená hodnota: 1e-14A) 

N Emisný koeficient (prednastavená hodnota: 1) 

RS Parazitný odpor (prednastavená hodnota: 0,001 Ω) 

IKF Prúd „kolena“ v priepustnom smere (prednastavená hodnota: 0 A) 

XTI Teplotný exponent pre IS (prednastavená hodnota: 3) – tento parameter sa počas modelovania 
nemení 

EG Aktivačná energia (prednastavená hodnota: 1,1 eV ) – Si dióda 1,11 eV, Ge dióda 0,67 eV, Schottkyho 
dióda 0,69 eV – tento parameter sa počas simulácie nemení   

CJO Kapacita PN prechodu pri nulovom napätí (prednastavená hodnota: 1e-12 F) 

M Koeficient stupňovania PN prechodu (prednastavená hodnota: 0,3333) 

VJ Potenciál PN prechodu (prednastavená hodnota: 0,75 V) 

FC Koeficient ochudobňovania kapacity PN prechodu v priepustnom smere (prednastavená hodnota: 0,5) 
– tento parameter sa počas modelovania nemení

ISR Rekombinačný prúd (prednastavená hodnota:1e-10 A) 

NR Emisný koeficient pre ISR (prednastavená hodnota: 2) 

BV Záverné prierazné napätie (prednastavená hodnota: 100 V) 

IBV Spätný prierazný prúd (prednastavená hodnota: 1e-3 A) 

TT Čas prechodového deja (prednastavená hodnota: 5e-9 s) 
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Po vytvorení modelu diódy musíme PSpice knižnicu uložiť. Urobíme to tak, že v hlavnom 

menu klikneme na File/Save As alebo priamo klikneme ikonku Save Library. Potom sa otvorí 

malé okno, kde vpíšeme názov PSpice knižnice a vyberieme miesto, kam chceme knižnicu 

uložiť. Ešte predtým, ako budeme chcieť vytvorený model diódy použiť pri nejakej simulácii, je 

potrebné pre PSpice knižnicu vytvoriť knižnicu pre OrCAD Capture (súbor s príponou .olb), 

aby sme si ju mohli pridať k ostatným knižniciam a následne si z nej vybrať vytvorený model 

diódy. Tento súbor vytvoríme v hlavnom menu postupným kliknutím na File/Create Capture 

Parts. Otvorí sa malé okno, v ktorom pri položke Enter Input Model Library vyberieme nami 

vytvorenú PSpice knižnicu a v položke Enter Output Part Library vyberieme miesto, kde sa má 

uložiť daný súbor. Potvrdíme stlačením OK. Takto je nami vytvorený model diódy pripravený 

na použitie v simulácii. 

III. ROVNICE PRE SIMULÁCIU MODELU DIÓDY V ORCAD PSPICE

Pre simulovanie (samotné výpočty) program PSpice využíva nasledovné rovnice, ktoré 

uvažujú so zadanými parametrami modelovanej diódy. Vo výpočtoch taktiež uvažuje 

s niektorými konštantami a parametrami ako:  

Vd – napätie na samotnej dióde počas simulácie 

Vt – tepelné napätie (k·T/q) 

k – Boltzmanova konštanta 

q – náboj elektrónu 

T – teplota počas simulácie (°K) 

Tnom – nominálna teplota (napr. 25 °C) 

Z dôvodu veľkého rozsahu uvádzam len základné rovnice diódy. 

Rovnica pre jednosmerný prúd: 

 revfwdd IIareaI  , (1) 

pričom Ifwd je prúd v priepustnom smere a Irev je prúd v závernom smere. 

Rovnica pre kapacitu: 

jtd CareaCC  , (2) 

kde Cj je kapacita PN prechodu a Ct je kapacita vzťahujúca sa na prechodný dej. 

Rovnice pre teplotnú závislosť: 

NXTI

nom

VNEGTT
TTeISTIS tnom /)/()1/(

)/()( 


(3) 
NRXTI

nom

VNREGTT
TTeISRTISR tnom /)/()1/(

)/()( 


(4) 

))(1()( nomTTTIKFIKFTIKF 
(5) 

))TTBV2·(T + )TTBV1·(T + BV·(1 = BV(T) 2

nomnom 
(6) 

))TTRS2·(T  )TTRS1·(T  RS·(1  RS(T) 2

nomnom 
(7) 

Eg(T)  )·T/TEg(T)·ln(T/T3·VVJ·T/T  VJ(T) nomnomnomtnom 
(8) 

) VJ(T)/VJ))(1)T(TM·(0.0004·  CJO·(1  CJO(T) nom  (9) 

Program PSpice pri simulácii diódy využíva ešte viac rovníc, napr. rovnice pre šum 

v závislostí na frekvenčnom pásme. Taktiež výpočet jednotlivých parametrov v uvedených 

rovniciach je vyčíslený na základe príslušných podmienok v závislosti na nami nastavených 

parametrov. Podrobne sú všetky tieto vzťahy uvedené v referencii [1] a pre ich rozsiahlosť nie 

sú uvedené v tomto článku.   

IV. ZÁVER

V tomto článku je opísaný návod na vytvorenie vlastného simulačného modelu diódy. Tento 

podrobný návod na vytvorenie vlastného modelu diódy v programe OrCAD PSpice nám dáva 

možnosť s vysokou presnosťou simulovať správanie sa meniča, kde sú použité tieto modely. 
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Takáto simulácia dáva veľmi dobrý reálny pohľad na namáhanie súčiastok meniča, presnejšie 

vyčísli straty jednotlivých diód a hlavne reálnejšie zobrazí dynamické správania sa výkonových 

polovodičových meničov s ohľadom na vysoké frekvencie spínania. S kvalitným simulačným 

modelom môžeme dimenzovať kvalitné zariadenie bez zbytočného predimenzovania, a tak 

dokážeme ušetriť finančné prostriedky a čas vyčlenený na vývoj zariadenia. 
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Abstract — Článok sa zaoberá bankami morfologických filtrov pre subpásmové kódovanie 

obrazov. V tomto článku sú navrhnuté banky morfologických filtrov s dokonalou rekonštrukciou, 

ktoré potláčajú zakmity vo vnútri obrazu a blokový efekt spôsobený blokovými procesmi 

realizovanými na obraze. Experimentálne výsledky boli získané pre ľubovoľné vstupné obrazy a 3-

úrovňovú stromovú štruktúru, ktorá uskutočňuje pyramídový rozklad obrazu. Subobrazy z výstupu 

boli kvantované použitím lineárneho skalárneho kvantizátora. Presnosť rekonštrukcie obrazu pre 

rôzne banky filtrov sme vyhodnotili pomocou pomeru signal/šum. 

Keywords — morfologické filtre, subpásmové kódovanie, mediánový filter,transformačný zisk 

I. ÚVOD 

Pri kódovaní obrazov sa môžu vyskytovať skreslenia ako napr. blokový efekt spôsobený 

blokovými procesmi realizovanými na obraze. Tento druh skreslenia sa neobjavuje pri použití 

subpásmového kódovania obrazov (SKO)[1]- [7]. Ďalším skreslením môže byť vznik zákmitov, 

ktoré vznikajú v dôsledku lineárnej filtrácie obrazov v ktorých sa vyskytujú oblasti s veľkým 

rozdielom hodnôt jasu susedných obrazových prvkov (op). V tomto článku sú uvedené také 

systémy analýzy a syntézy, ktorých realizáciou nevznikajú zákmity vo vnútri obrazu. Takáto 

analýza obrazu sa môže uskutočniť pomocou morfologického rozkladu (MR) obrazu [8]- 

[11].Podmienky dokonalej rekonštrukcie banky lineárnych filtrov (BLF) sú opísané vo 

frekvenčnej oblasti [12]-[13]. Keďže morfologické filtre sú nelineárne, nie je možné podmienky 

dokonalej rekonštrukcie banky morfologických filtrov (BMF) opísať vo frekvenčnej oblasti. 

Teda podmienky dokonalej rekonštrukcie platné pre BLF nie je možné použiť pre BMF. 

Použitím dolnopriepustných (DP) morfologických filtrov odstránime z obrazu malé objekty, ale 

hrany veľkých objektov sú zachované, čo je dôkaz prítomnosti vysokých frekvencií. 

Z predchádzajúceho je zrejmé, že DP morfologické filtre nie je možné chápať ako filtre, ktoré 

z obrazu odstránia vysokofrekvenčné zložky. Môžu byť chápané ako filtre, ktoré z obrazu 

odstránia objekty menšie ako suport. Nasledujúce postačujúce podmienky dokonalej 

rekonštrukcie BMF sú odvodené z podmienok dokonalej rekonštrukcie BLF. Postupne bude 

BLF s vlastnosťou dokonalej rekonštrukcie pretváraná tak, aby bolo možné lineárne filtre 

nahradiť nelineárnymi, v tomto prípade morfologickými filtrami.  

II. ZÁKLADNÁ TEÓRIA NÁVRHU BANKY MORFOLOGICKÝCH FILTROV

Majme systém analýzy a syntézy (SAS) realizujúci 2R banky filtrov, ktorý je vytvorený z 1R 

BLF s dvoma kanálmi. Takýto systém je na Obr.1a. Táto 1R BLF bude upravená takým 

spôsobom, aby výsledná BF mohla byť realizovaná morfologickými filtrami. Nech G0(z)= 1. Ak 

BF má byť biortogonálna, tak podľa [14]-[15] pre filter H1(z) platí  H1(z) =1 Nech H1(z) = 1. 

Potom, ak chceme dosiahnuť dokonalú rekonštrukciu, tak musí platiť 

)()( 10 zGzH  (1) 

Filtre G0(z) a H1(z) majú nepárnu dĺžku impulznej odozvy. Teda BF je potrebné realizovať 

spôsobom uvedeným na Obr.1a a po dosadení G0(z)= H1(z) =1 BF nadobúda tvar na Obr.1b. Ak 

to má byť biortogonálna BF, tak aj filtre G1(-z) a H0(z) musia mať nepárnu dĺžku impulznej 

odozvy a sú nesymetrické. Rozdiel dĺžok impulzných odoziev filtrov G0(z) a G1(z) je nepárnym 

násobkom 2. Preto pre dĺžky impulzných odoziev filtrov G1(z) a H0(z) platí 

mailto:jan.mihalik@tuke.sk
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)12(21  kM kde k je prirodzené číslo (2) 

a) 

b) 
Obr.1  Systém analýzy a syntézy realizovaný bankou lineárnych filtrov. 

Táto BF umožňuje dosiahnuť dokonalú rekonštrukciu, ak pre vzorky impulznej odozvy filtra 

G1(z) platí  

0)1(1  mMg           pre m = 2k-1  a súčasne 

2

1
1




M
k 1

2

1
1 







 M
g  (3) 

kde M je dĺžka impulznej odozvy filtra G1(z). Zo vzťahov (2) a (3) je zrejmé, že systém na 

Obr.1b uskutoční dokonalú rekonštrukciu, ak každá nepárna vzorka impulznej odozvy filtra 

G1(z) je rovná nule a stredová vzorka je rovná jednej. Napr. nech pre impulznú odozvu filtra 

G1(z) s dĺžkou M =7 platí 

















6,4,2,01

5,10

31

)(1

mpre

mpre

mpre

zg (4) 

Táto impulzná odozva vyhovuje podmienke dokonalej rekonštrukcie (2) a (3). Potom pre H0(z) 

platí 










5,10

6,4,2,01
)(0

mpre

mpre
mh (5) 

Realizáciou BF podľa Obr.1b s definíciou BF podľa vzťahov (1) a (4) sa dosiahne dokonalá 

rekonštrukcia t.j. výstupný obraz je identický so vstupným obrazom. Amplitúdová frekvenčná 

charakteristika filtra G1(z) podľa (4) je na Obr.2.  

Obr.2  Amplitúdová frekvenčná charakteristika filtra G1(z) definovaného 

vzťahom (4). 
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Z frekvenčného hľadiska má tento filter vlastnosti blízke morfologickým filtrom. Ak filter G1(z) 

spĺňa (2) a (3), tak SAS na Obr.1b realizuje dokonalú rekonštrukciu obrazu. Z tohto je zrejmé, 

že dokonalá rekonštrukcia SAS na Obr.1b nie je podmienená frekvenčnými vlastnosťami 

použitých filtrov, ale vlastnosťami impulznej odozvy týchto filtrov. 

V nasledujúcom budú lineárne filtre nahradené morfologickými filtrami. Ak nahradíme 

lineárne filtre morfologickými, tak vznikne problém, ako realizovať vzťah (1) pre morfologické 

filtre. Riešením je modifikácia SAS na Obr.1b na SAS na Obr.3 a pre vzorky impulznej odozvy 

filtra F(z) platí 















2)1(0

2)1()(

)(
0

Mmpre

Mmpremh

mf (6) 

Z (6) je zrejmé, že rozdiel medzi filtrom H0(z) a F(z) je v tom, že stredová vzorka impulznej 

odozvy filtra F(z) je rovná nule. Potom platí 

)(1)(1 zFzG   

)(1)(0 zFzH    

)())(1()( 01 zHzFzG   (7) 

Z (7) dostaneme 

)()( 10 zGzH  (8) 

a) 

b) 
Obr.3  Systém analýzy a syntézy obrazu a)banka lineárnych filtrov b) banka 

morfologických filtrov. 

Vzťah (7) je identický so vzťahom (1), čo dokazuje, že BF na Obr.3 a vytvorená z filtrov podľa 

(6) dosahuje dokonalú rekonštrukciu, ak je splnená podmienka (2) a (3). Ak filter F(z) je 

nahradený morfologickým filtrom M(n), tak vznikne SAS na Obr.3b, ktorý umožní realizovať 

dokonalú rekonštrukciu ak suport morfologického filtra M(n) má podobný charakter ako 

impulzová odozva filtra F(z). To znamená, že nie je rozhodujúce to, že op z okolia aktuálneho 

op sú spracované lineárnym alebo nelineárnym operátorom. Z (6) je zrejmé, že dokonalú 

rekonštrukciu je možné dosiahnuť, ak suport (Obr.4) má rozmery vyhovujúce (2) a súčasne 

každý nepárny prvok suportu ostane nepoužitý. 
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Obr.4  Príklady suportov vhodných pre banku morfologických filtrov. 

III. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY

BMF realizuje dokonalú rekonštrukciu obrazu. Pre ľubovoľné vstupné obrazy a 3-úrovňovú 

stromovú štruktúru [12], [16] sú vstupné a výstupné obrazy identické. Z výsledkov simulácie na 

Obr.5 pre veľkosť suportu 3x3 vyplýva, že najvyšší transformačný zisk (TZ) dosahuje 

mediánový filter. Na Obr.5b absolútny TZ nadobúda stav nasýtenia od druhej úrovne stromovej 

štruktúry. Teda nemá zmysel realizovať rozklad obrazu do viac ako troch úrovní stromovej 

štruktúry pomocou BMF vyššieho absolútneho TZ. 

a)  b) 

Obr.5.  Transformačný zisk banky morfologických filtrov s veľkosťou suportu 3x3 a) relatívny transformačný zisk 

b)absolútny  transformačný zisk 

Mediánový operátor dosahuje najvyšší TZ, ale je potrebné zistiť veľkosť suportu, pri ktorom 

mediánový operátor ho dosahuje. Na Obr.6 sú TZ pre mediánový filter s rôznymi veľkosťami 

suportov. Z tohto obrázka vyplýva, že najvyšší TZ BMF sa dosiahne použitím miediánového 

filtra s veľkosťou suportu 3x3. 

a)       b) 

Obr.6.  Transformačný zisk banky morfologických filtrov realizovaných mediánovou filtráciou a) relatívny 

transformačný zisk b) absolútny transformačný zisk. 
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Dôvod návrhu BMF je, že pri použití BLF sa objavujú zákmity vo výstupnom obraze systému 

SKO. Je to spôsobené tým, že subpásma s menším informačným obsahom sa prideľuje menší 

počet bitov. Hrany v obraze zohrávajú významnú úlohu zo subjektívneho hľadiska. Pri rozklade 

obrazu systémov analýzy je informácia o hranách uložená v subpásmach s malým informačným 

obsahom vo forme náhlej zmeny jasu na malej ploche. To znamená, že hrany sú zakódované 

s menším počtom bitov a teda s menšou presnosťou. Túto skutočnosť názorne predvedieme na 

nasledujúcom príklade. Realizovali sme SKO pomocou BLF aj BMF s trojúrovňovou 

stromovou štruktúrou, ktorá uskutočňuje pyramídový rozklad obrazu [1]. Subobrazy z výstupu 

analýzy boli kvantované použitím lineárneho skalárneho kvantizátora LSK [17] Počet 

pridelených bitov (PB) pre každé subpásmo je v Tabuľke 1.  

Tabuľka 1  

Počet pridelených bitov pre pásma subpásmoveho kodéra obrazu 

subpásmo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PBop 

počet bitov 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0  0,17 

Pyramídový rozklad vstupného obrazu "útvary" pre daný SKO je na Obr.7. 

Obr.7.  Prvé štyri subpásma pyramídového rozkladu obrazu a) banka  lineárnych filtrov Hann7 [18] b) banka 

morfologických filtrov Med3x3. 

Presnosť rekonštrukcie obrazu uvedeným SKO je v Tabuľke 2. Z tejto tabuľky vyplýva, že BLF 

Hann7 uskutočňuje presnejšiu rekonštrukciu obrazu. Je to spôsobené tým, že BF Hann7 má 

približne dvojnásobne vyšší TZ, čo umožňuje vyššiu účinnosť kódovania. 

Tabuľka 2  

Presnosť rekonštrukcie obrazu subpásmoveho kodéra 

Vstupný obraz Banka filtrov S/Š 

útvary Hann7 16,97 

Med3x3 14,53 

Z objektívneho hľadiska BLF Hann7 [18] dosahuje presnejšiu rekonštrukciu obrazu. Ale ak, 

vizuálne zhodnotíme kvalitu výstupných obrazov, tak vo výstupnom obraze ktorý bol 

rekonštruovaný BLF Hann7 na Obr.8a sú zákmity, ktoré pôsobia rušivo.  

Implementáciou BMF je možné realizovať SKO, ktoré nevytvára zákmity vo výstupnom 

obraze. BMF má nižší TZ ako BLF, čo zapríčiňuje nižšiu účinnosť kódovania, ale vizuálny 

vnem môže byť lepší ako pri použití BLF. Z Obr.8b je zrejmé, že BMF nevytvára zákmity, ale 

čiastočne mení tvar a veľkosť objektov. Ak by BMF bola zložená z morfologických filtrov 

rekonštrukčné otvorenie – zatvorenie alebo zatvorenie – otvorenie, tak by boli zachované tvary 

aj veľkosti objektov. Ak chceme dosiahnuť dokonalú rekonštrukciu obrazu, tak suporty 

morfologických filtrov musia mať tvar podobný suportom na obr.4, ktoré vyhovujú 

podmienkam (2) a (6). 
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Obr.8.  Výstupné obrazy SKO pre rôzne banky filtrov a) banka lineárnych filtrov Hann7 b) banka morfologických 

filtrov Med3x3. 

Možné tvary suportov sťažujú implementáciu morfologického rekonštrukčného otvorenia – 

zatvorenia alebo zatvorenia – otvorenia, ak je to vôbec možné v nejakej modifikovanej podobe. 

IV. ZÁVER

Získané experimentálne výsledky potvrdili výhodné vlastnosti morfologických filtrov pri 

subpásmovom kódovaní obrazov. Najvyšší transformačný zisk pre obraz Leny sa dosiahol pre 

morfologické filtre realizované pomocou mediánovho filtra s veľkosťou suportu 3x3. Absolútny 

transformačný zisk nadobúda stav nasýtenia od druhej úrovne stromovej štruktúry. Teda nemá 

zmysel realizovať rozklad obrazu do viac ako troch úrovní stromovej štuktúry pomocou BMF 

vyššieho absolútneho TZ. Z objektívneho hľadiska BLF Hann7 dosahuje presnejšiu 

rekonštrukciu obrazu uvedeným SKO, ale ak vizuálne zhodnotíme kvalitu výstupných obrazov, 

tak vo výstupnom obraze ktorý bol rekonštruovaný BLF Hann7 sú zákmity, ktoré pôsobia 

rušivo. Implementáciou BMF je možné realizovať SKO, ktoré nevytvára zákmity vo výstupnom 

obraze. 
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Abstrakt — Úlohou bolo vytvoriť softvér pre kamerový systém flexibilného montážneho podniku 
v programovacom jazyku C#. Pri navrhovaní softvéru bolo dôležité zabezpečiť, aby bol získaný 
obraz dostatočne rýchlo a presne spracovaný pre potreby ďalšej práce robotického ramena 
Mitsubishi RV-2SDB. V tomto článku sa nachádza stručný popis rozpoznania obrazu a pracovného 
postupu aplikácie. V závere je uvedená úspešnosť vyhotovenej aplikácie zhodnotená na základe 
testovania v prevádzke.  

Kľúčové slová — Spracovanie obrazu, C#, OPC, OpenCV, Kamera, Flexibilný montážny podnik 

I. ÚVOD 

V laboratóriu V147 v budove V4 Technickej univerzity v Košiciach sa nachádza model 
flexibilného montážneho podniku, na ktorom je možné vyskladať niekoľko variant výrobku. 
Cieľom našej práce bola realizácia aplikácie na rozpoznanie obrazu zosnímanom priemyselnou 
kamerou, ktorá je súčasťou tejto výrobnej linky. Úlohou aplikácie bolo správne rozpoznať 
podstavu skladaného výrobku a naviesť robotické rameno Mitsubishi, pomocou ktorého bola 
táto podstava umiestňovaná na pripravenú paletu. OPC (OLE for process control) komunikácia 
zabezpečuje odovzdávanie získaných údajov o objekte medzi aplikáciou spustenou na počítači 
a PLC (Programmable logic controller). Riadiaca jednotka robota komunikuje s PLC pomocou 
priemyselnej siete ProfiBus. 

Obr. 1  Pohľad na model flexibilného montážneho podniku 
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II. POSTUP PRI ROZPOZNÁVANÍ OBRAZU

Pre dosiahnutie stanovenej úlohy bolo potrebné využiť metódy počítačového videnia. V praxi 
neexistuje žiadny pevne stanovený postup na spracovanie a rozpoznanie obrazu, preto sme 
sa pri navrhovaní našej aplikácie rozhodli pre postup, ktorý sa dá všeobecne opísať 
nasledujúcimi bodmi: 

• Snímanie obrazu: Prvý krok procesu, kedy je svetlo zo snímaného priestoru
pomocou snímacieho zariadenia prevedené na digitálny obsah. Výsledkom je
matica údajov popisujúcich obraz.

• Predspracovanie obrazu:  Cieľom je upraviť obraz tak, aby sa rozpoznanie dialo
čo najrýchlejšie a najspoľahlivejšie. Patrí sem potlačenie šumu v obraze, ktorý
vznikol pri snímaní alebo prenose informácii. K predspracovaniu sa ešte môže
zaradiť úprava jasu a hranové filtre.

• Segmentácia: Pri tomto kroku sa obraz delí na jednotlivé segmenty, ktoré
reprezentujú rozpoznané objekty. Teda pozorovaný objekt sa oddeľuje
od pozadia.

• Porozumenie získaným informáciám: Znamená popis a interpretáciu získaných
údajov z rozpoznaných objektov a delenie objektov do vopred známych tried.
Vieme určiť rozmery jednotlivých objektov, ich konkávnosť respektíve
konvexnosť a zároveň dokážeme určiť dĺžky ich hrán a obsah objektov. Vďaka
týmto vlastnostiam vieme jednotlivým rozpoznaným objektom priradiť ich tvar
a na základe porovnania so známou polohou kamery, vieme určiť aj reálnu
polohu objektu v zosnímanom obraze.

Pre čo najvyššiu rýchlosť a efektivitu aplikácie sme siahli po programovej knižnici OpenCV. 
Ide o jednu z najznámejších a najrozšírenejších programových knižníc, ktorá implementuje 
takmer 2500 optimalizovaných algoritmov z oblasti počítačového videnia a strojového učenia. 
Pretože bola naša aplikácia vyvíjaná v programovacom jazyku C#, bolo potrebné použiť tzv. 
wrapper s názvom EmguCV. 

III. APLIKÁCIA ROZPOZNÁVANIA OBRAZU

Spracovanie obrazu sa vykonáva v cykle od spustenia rozpoznávania až po jeho ukončenie. 
Pozostáva z čiastkových úloh, ktoré predstavuje prijatie obrazu z kamery, spracovanie snímku 
a odoslanie zistených informácii o podstave do PLC. Fragment aplikácie, ktorý je zodpovedný 
za spracovanie obrazu možno opísať vývojovým diagramom, ktorý môžete vidieť na obr. 2.  

A. Predspracovanie 

Ako prvé v rámci celého spracovania obrazu sme použili priemerovací filter, ktorý funguje 
na princípe nahrádzania jasu pôvodného obrazového bodu aritmetickým priemerom  jasových 
hodnôt  jeho okolia, čím dôjde k potlačeniu šumu v obraze. Okolie filtrovaného bodu je určené 
veľkosťou  masky (zvyčajne tvaru štvorca), ktorá sa postupne posúva po obrázku až prejde 
všetky body. Použili sme masku o veľkosti 3x3, čím dochádza k odstráneniu šumu a zároveň 
len k minimálnemu rozmazaniu hrán v obraze. 

B. Segmentácia a spracovanie obrazu 

Na účel segmentácie sme použili výpočtovo nenáročnú metódu jednoduchého prahovania. 
Prahovanie (tresholding) sa nazýva technika, kedy sa prechádzajú všetky obrazové body f(x,y) 
a pomocou jedného, alebo niekoľkých prahov zaraďujeme tieto body do popredia, alebo 
do pozadia. Prah T predstavuje istú hodnotu, ktorá je hranicou medzi popredím a pozadím. 
Pri technike segmentácie sa predpokladá, že popredie sa od pozadia líši farbou alebo jasom, 
preto najlepšie funguje pre jasné a kontrastné obrazy. Výsledkom je nový binárny obraz g(x, y). 
Jednoduché prahovanie možno popísať nasledujúcim vzťahom: 





≤

>

=

Tyxfak

Tyxfak
yxg

),(0

),(255
),(  (1) 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 363 

Obr. 2 Vývojový diagram detekcie podstavy 

C. Vyhľadanie kontúr 

Na takto upravený binárny obraz, kde každý pixel môže mať jednu z dvoch hodnôt 
označujúcu príslušnosť k objektu alebo pozadiu, sme mohli nasadiť metódu na hľadanie kontúr, 
ktoré je možné ďalej spracovať na zistenie tvaru a vlastností objektu.  

Vďaka metóde FindContours() z knižnice EmguCV.dll sú nájdené kontúry, ktoré 
reprezentujú obrysy jednotlivých objektov. Tieto kontúry však predstavujú akýsi „kostrbatý“ 
mnohouholník, pretože princíp akým pracujú kamery, neumožňuje dokonalé hladké zosnímanie 
hrany. Preto sme na objavené kontúry aplikovali metódu, ktorá implementuje Douglas-Peucker 
algoritmus. Cieľom tohto algoritmu je vyhladenie nájdených kontúr, teda zníženie počtu 
vrcholov útvaru, reprezentujúceho kontúru objektu.  

Pri vhodnej voľbe presnosti získame skupinu úsečiek reprezentujúcich vyhladenú kontúru 
objektu.  
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Obr. 3 Výsledný obrázok po segmentácii a vyhľadaní kontúr 

D. Plocha 

Pri testovaní sme zistili, že doteraz popísané riešenie vyhľadáva aj extrémne veľké 
a extrémne malé objekty (napríklad tiene), čo zbytočne zaťažuje systémové prostriedky. Preto 
sme do procesu rozpoznávania vložili podmienku, kde sa testuje, či nájdená kontúra má obsah 
väčší ako 5000 pixelov a menší ako 200000 pixelov. Podmienka je dostatočne vágna, aby boli 
detegované podstavy aj pri zmene polohy kamery, kedy sa môže objekt javiť väčší alebo menší. 
Pri súčasnej inštalácií kamery mala podstava približne obsah 25000 až 31000 pixelov 
v závislosti od osvetlenia, nastavenia prahu a konkrétnej podstavy. 

E. Vlastnosti 

Hľadaná podstava v obraze je reprezentovaná približne štvorcovým objektom v binárnom 
obraze. Aby sme si overili, či sa skutočne jedná o hľadanú podstavu, je potrebné zistiť, 
či nájdený objekt spĺňa niekoľko vlastností. 

Ako prvé sa zisťuje, či je kontúra reprezentovaná štyrmi vrcholovými bodmi. Ak áno, 
konvertujeme tieto vrcholové body na úsečky reprezentujúce jednotlivé strany objektu. 

Určili sme si, že za štvorec budeme považovať objekt, ktorý je reprezentovaný štyrmi 
úsečkami,  vnútorné uhly strán má v rozmedzí 80 až 100 stupňov a absolútna hodnota rozdielu 
šírky a výšky objektu je menšia, ako 10% z aritmetického priemeru jeho šírky a výšky. 

2
1,0)(

hw
hwabs

+
⋅<− (2) 

Kde w – šírka objektu, h – výška objektu a abs – absolútna hodnota. 
Ak kontúra vyhovuje podmienkam, ktoré boli uvedené, tak sa môže považovať 

za reprezentáciu podstavy štvorcového pôdorysu a môže byť zaradená do zoznamu, ktorý 
obsahuje štruktúry reprezentujúce tento objekt. 

IV. PREBERANIE PODSTAVY PRIEMYSELNÝM ROBOTOM

Na modely flexibilného montážneho podniku sa výroba začína vysunutím podstavy 
zo zásobníka, ktorá sa následne šmykom po naklonenej rovine dostane na pohyblivý dopravný 
pás. Aplikácia na spracovanie obrazu po rozpoznaní podstavy navedie robotické rameno tak, 
aby dopravný pás viedol objekt presne pod pripravený manipulátor priemyselného robota. 
Ak sa podstava dostane pod pripravené rameno robota, aplikácia na rozpoznanie obrazu vyšle 
príkaz na vyzdvihnutie objektu. Riadiaca jednotka robota príkaz spracuje, rameno vyzdvihne 
podstavu a umiestni ju na pripravenú paletu. 

Celý proces spracovania obrazu a vyzdvihnutia podstavy sa začína zosnímaním obrazu 
a rozpoznaním podstavy, ktoré bolo opísané v predchádzajúcej kapitole. Vďaka zisteniu 
vzájomnej polohy kamery a robotického ramena a taktiež aj zisteniu pomeru reálnej 
vzdialenosti a jej zodpovedajúceho počtu obrazových jednotiek, je možné zistiť skutočnú 
polohu podstavy na páse. Do premenných v PLC automate P2_osx a P2_uhol sa zapíše 
súradnica X stredu objektu a uhol natočenia. Zároveň sa do premennej P2_spracovane v PLC 
zapíše hodnota 1. Zmenu hodnoty v premennej P2_spracovane vyhodnotí riadiaca jednotka 
robota ako príkaz na nastavenie robotického ramena na pozíciu X a Y, kde X (os súbežná 
so smerom pohybu pásu) je hodnota získaná z premennej P2_osx a Y (os súbežná so smerom 
pohybu pásu) je vopred určená súradnica, kde bude robot „čakať“ na vyzdvihnutie. Aplikácia 
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na rozpoznanie obrazu sa ďalej prepne do módu, v ktorom sa sleduje prekrytie podstavy 
s robotickým ramenom. Ak je podstava tesne pod manipulátorom robota, zapíše do premennej 
v PLC automate P2_zdvih hodnotu 1, čo robot interpretuje ako príkaz na vyzdvihnutie 
podstavy. Po úspešnom usadení podstavy na paletu sa hodnoty v premennej  P2_zdvih 
a P2_spracovane vynulujú, čím sa softvér na rozpoznávanie obrazu pripraví na nový cyklus 
vyzdvihnutia. 

Aplikácia zároveň ošetruje malé časové oneskorenie príkazu na vyzdvihnutie, ktoré vzniká 
pri samotnom spracovaní obrazu, odosielaním údajov a pri vyzdvihovaní. Používateľovi 
umožňuje regulovať predstih, s ktorým sa príkaz na vyzdvihnutie odošle o istý okamih skôr. 

Výhoda tohto riešenia spočíva v tom, že je potrebné rozpoznať veľkosť uhlu natočenia 
objektu a jeho polohu iba v jednej súradnici. Tým sa znižuje pravdepodobnosť nepresného 
odhadu súradnice Y. Medzi ďalšie výhody patrí fakt, že robotické rameno bude v čase 
vyzdvihovania objektu vždy presne na súradnici Y, teda čas oneskorenia pri vyzdvihnutí bude 
takmer konštantný. Rovnako sa nemusí riadiaca jednotka robota zaoberať aktuálnosťou príkazu 
na vyzdvihnutie, pretože v aplikácii na rozpoznanie obrazu je možné nastaviť predstih, teda 
poslať príkaz na vyzdvihnutie o okamih skôr.  

Celý proces vyzdvihovania je zároveň spoľahlivejší, pretože pri zosúladení súradnicových 
systémov kamery a robota je potrebná presnosť hlavne v osi X, teda nie je potrebné starostlivo 
dbať aj na synchronizáciu osi Y.  

Obr. 4 Robotické rameno čakajúce na okamih, kedy bude podstava pod manipulátorom 

V. ZÁVER 

Po príprave aplikácie a jej správnej kalibrácii sme vykonali testovanie riešenia v ostrej 
prevádzke. Nechali sme vyskladať 240 produktov, pričom táto výroba bola rozdelená do 10 fáz 
z dôvodu kapacity výstupného skladu. Robot vďaka aplikácií rozpoznávania obrazu premiestnil 
238 podstáv na prvý krát, zvyšné dva podstavy boli uchopené na druhý krát. V konečnom 
dôsledku bolo umiestnenie podstavy takmer vždy úspešné. Aplikácia pracuje uspokojivo 
aj s rôznymi natočeniami objektu a nezaznamenali sme žiadne odchýlky úspešnosti.  

 Pri zmene intenzity osvetlenia bolo potrebné upraviť prah, ale úspešnosť sa znovu výrazne 
nezmenila. Otestovali sme fungovanie aplikácie aj s vypnutým osvetlením nad postom. 
Aplikácia fungovala, ale pretože bolo problematické vhodne nastaviť prah, úspešnosť už nebola 
tak vysoká.  

Celý proces od dopadu podstavy na dopravný pás, rozpoznanie aplikáciou až po prisatie 
podstavy robotom trvá necelé 3 sekundy. Samotné vyzdvihnutie, presunutie nad paletu 
a umiestnenie podstavy trvá ďalších 3 až 5 sekúnd v závislosti od presnosti uchopenia. Spolu 
ide o dostatočne krátky časový úsek na to, aby boli podstavy umiestňované na palete skôr, ako 
ostatné posty dokončia úlohu. Nedochádza tak k zbytočnému spomaľovaniu celého procesu 
vyskladania výrobku. Počas celého testovania nenastala situácia, kedy bola celá výroba 
zdržiavaná procesom vyzdvihovania podstáv. 
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Abstrakt — Tento článok popisuje návrh a realizáciu informačného systému s prvkami 
manažérskeho informačného systému pre pružný výrobný systém. Tento model produkčného 
systému sa nachádza na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Katedre kybernetiky a umelej 
inteligencie. Príspevok popisuje výrobu pružného výrobného systému, dátový model navrhovaného 
informačného systému a funkcionalitu realizovaného riešenia. Taktiež opisuje komunikáciu medzi 
realizovaným riešením a modelom pružnej výrobnej linky. 

Kľúčové slová — manažérsky informačný systém, informačný systém, pružný výrobný systém. 

I. ÚVOD 

Manažérske informačné systémy v súčasnosti predstavujú vhodný nástroj pre manažérov 
firiem. Informácie, ktoré im takýto systém ponúka im pomáhajú pri rôznych rozhodnutiach 
týkajúcich sa firmy. Taktiež pomáhajú pri plnení krátkodobých alebo dlhodobých cieľov firmy. 
V súčasnosti sa v laboratóriu Katedry kybernetiky a umelej inteligencie nachádza model 
pružného výrobného systému (PVS) a pre tento model bol vytvorený informačný systém (IS) 
s prvkami manažérskeho informačného systému (MIS), ktorý bude popísaný v nasledujúcich 
kapitolách. 

II. POPIS VÝROBY PRUŽNÉHO VÝROBNÉHO SYSTÉMU

Pružný výrobný systém sa skladá z vibračného zásobníka. V tomto zásobníku sú uložené 
kocky o rozmere 2x2 cm, dostupné v štyroch farbách – biela, modrá, čierna a zelená. Príslušné 
kocky sa vysypávajú zo zásobníka a putujú  po dopravníku, kde je umiestnený snímač farieb.  

Obr. 1 Pružný výrobný systém 
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Snímač zabezpečuje, aby boli jednotlivé kocky ukladané do štyroch zásobníkov podľa 
príslušnej farby. Do zásobníka je možné uložiť maximálne 6 kociek. Len čo je niektorý 
zo zásobníkov plný, kocka putuje ďalej po dopravníku, až na jeho koniec, kde putuje po druhom 
malom dopravníku späť do vibračného zásobníka. Tam je opätovne pripravená na ďalšie 
roztriedenie v prípade potreby. Hneď ako je nejaká kocka zo zásobníka jednotlivých farieb 
použitá, spustí sa opäť proces dopĺňania zásobníka na maximum. 

Po dokončení napĺňania zásobníkov sú kocky pripravené na vyskladanie požadovaného 
obrazca. Príslušné obrazce vyskladá trojosí manipulátor. Tento manipulátor zabezpečuje výber 
kociek zo zásobníkov. Tie následne ukladá na paletu podľa požadovaného obrazca. Každá 
paleta je označená 8-miestnym čiarovým kódom, umiestnenom na spodnej strane palety. 
Dokončený výrobok sa presunie pod kameru, ktorá overí správnosť vyskladaného obrazca s tým 
požadovaným. Ak je  obrazec vyskladaný správne, celá paleta sa presunie na druhý dopravník 
a následne je pomocou ďalšieho manipulátora uložená do výstupného skladu. Výstupný sklad 
tvorí 28 paliet. Je zložený zo štyroch radov nad sebou, z ktorých každý rad obsahuje 7 paliet. 
V prípade ak kamera zistí nesprávne vyskladanie požadovaného obrazca, nepodarok putuje 
hneď na koniec druhého dopravníka, kde sa presunie na prvý dopravník a paleta je následne 
vyprázdnená. 

III. INTERAKCIA PRUŽNÉHO VÝROBNÉHO SYSTÉMU A INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Hlavnou úlohou IS je poskytnúť grafické používateľské rozhranie vo forme aplikácie. 
Navrhnutý systém musí zabezpečovať výmenu informácií s PVS, ktoré sa týkajú objednávok 
a manažérom poskytovať náhľady vo forme štatistík, ktoré môžu využiť pri rozhodovaní. 
Webová aplikácia umiestnená na web serveri komunikuje pomocou OPC priamo s RS-Linx 
serverom, ktorý zabezpečuje komunikáciu s PLC automatom. Na uloženie dát sa používa 
databázový server Oracle, kde sú uložené potrebné informácie o jednotlivých objednávkach a 
ďalšie údaje potrebné pre správny chod celej aplikácie. 

Obr. 2 Interakcia PVS s IS 

IV. POPIS NÁVRHNUTÉHO DÁTOVÉHO MODELU INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Dátový model predstavuje filozofiu dátovej základne pre informačný systém. Zachytávame 
v ňom reálne objekty, o ktorých chceme uchovávať informácie. Pre model PVS sa na ukladanie 
dát v IS využíva databázový server Oracle, v ktorom sa ukladajú údaje dôležité pre funkčnosť 
samotného systému.  

V prípade neskoršieho rozširovania informačného systému by mohol byť tento dátový model 
doplnený o ďalšie potrebné tabuľky. Všetky tabuľky sú medzi sebou prepojené na základe 
primárnych a cudzích kľúčov. Primárny kľúč jednoznačne identifikuje každý riadok v tabuľke. 
Ak ho tabuľka obsahuje, musí nadobúdať nejakú hodnotu, zvyčajne typu integer. Cudzí kľúč 
vytvára možnosť prepojiť stĺpce medzi tabuľkami, ak sa v tabuľke takýto kľúč vyskytuje, musí 
existovať aj nadradená tabuľka, kde kľúč odkazuje a v tejto tabuľke sa nachádza primárny kľúč. 
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 Štruktúru tabuliek a prepojenia medzi nimi znázorňuje dátový model na nasledujúcom 
obrázku: 

Obr. 3 Dátový model informačného systému 

V. WEBOVÁ APLIKÁCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 

Webová aplikácia IS poskytuje užívateľské rozhranie pre jednotlivých jej užívateľov. 
Je vytvorená v programovacom jazyku PHP. Svojou funkcionalitou zabezpečuje plnenie 
požiadaviek jednotlivých užívateľov: 

- Zákazník 
- Administrátor 
- Skladník 
- Operátor 
- Manažér 

A. Popis modulu zákazník 

Zákazník má nasledujúce možnosti: 
- vytvoriť objednávku príslušných produktov 
- sledovať stav svojich objednávok 

Modul pre pridanie objednávky je pre užívateľa typu zákazník. Ponúka mu výber 
z dostupných produktov, ktoré si má možnosť objednať. Tie na základe potrieb do systému 
pridáva administrátor. Modul spracuje požiadavku zákazníka o vytvorenie objednávky, priradí 
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mu cenu a následne užívateľa informuje, že jeho objednávka bola  vytvorená. Zákazníkovi je 
dostupný aj modul o jeho všetkých vytvorených objednávkach, ktoré do systému zadal. Má tak 
prehľad o dátume jej vytvorenia, stave v akom sa nachádza a cene objednávky. 

V prípade, že zákazník ešte nemá vytvorené svoje vlastné konto, môže tak urobiť 
zaregistrovaním sa na hlavnej  stránke aplikácie. Je nutné vyplniť všetky políčka, ktoré 
predstavujú údaje o zákazníkovi. 

Obrazovku pre vytvorenie novej objednávky môžete vidieť na obrázku číslo 4: 

.
Obr. 4 Vytvorenie objednávky zákazníkom 

B. Popis modulu operátor 

Operátor má nasledujúce možnosti: 
- poslať objednávky do výroby 
- sledovať jednotlivé objednávky 

Modul pre spracovanie objednávky predstavuje najdôležitejší modul celej aplikácie, ktorý 
vykonáva užívateľ operátor. Jeho úlohou je  sledovať objednávky, ktoré prichádzajú do systému 
a prostredníctvom interakcie IS s pružným výrobným systémom posielať príkaz výrobnej linke 
na jej reálne vyhotovenie. Po zaškrtnutí príslušných objednávok a stlačením tlačidla odoslať 
pružný výrobný systém vyrobí zaškrtnuté objednávky. 

Obr. 5 Poslanie objednávky do výroby operátorom 
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C. Popis modulu skladník 

Skladník má nasledujúce možnosti: 
- zobrazenie jednotlivých objednávok 
- pohľad na výstupný sklad 
- vyexpedovať objednávky 

Po vyhotovení objednávky pružný výrobný systém pošle do databázy údaje, na aké miesto 
v sklade vyhotovený  produkt uložil a pod akým čiarovým kódom. Skladník tak má prehľad 
o celom výstupnom sklade, kde sa jednotlivé objednávky nachádzajú. Kliknutím na číslo
objednávky v sklade má možnosť túto objednávku vyexpedovať, čím sa automaticky miesto 
v sklade uvoľní. 

Obr. 6 Náhľad výstupného skladu 

D. Popis modulu manažér 

Manažér má nasledujúce možnosti: 
- počet objednaných produktov za posledné mesiace 
- rozdelenie objednávok podľa stavov 
- tržba za odovzdané objednávky 
- počet objednávok jednotlivých produktov 
- počet objednávok od jednotlivých organizácií 
- počet objednávok z jednotlivých regiónov 

Výberom niektorej ponuky mu bude príslušný graf zobrazený. 

Obr. 7 Graf počtu objednaných produktov za posledné mesiace 
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E. Popis modulu administrátor 

Administrátor má nasledujúce možnosti: 
- pridávanie produktov do ponuky 
- upravovať jednotlivé produkty a ich ceny 
- upravovať ceny jednotlivých kociek 
- sledovať jednotlivé objednávky 
- poslať objednávky do výroby 
- pohľad na výstupný sklad 
- vyexpedovať objednávky 

Administrátor má možnosť zastúpiť úlohu skladníka a operátora, ale taktiež má možnosti 
ktoré nemá ani jeden z užívateľov a to pridávanie nových produktov (vzorov) do ponuky 
zákazníkom, upravovať jednotlivé produkty a ich ceny ako aj ceny jednotlivých kociek. 
Samozrejme administrátor má aj možnosť sledovať jednotlivé objednávky. 

Obr. 8 Pridávanie produktu do ponuky 

VI. ZÁVER

Informačný systém s prvkami MIS predstavuje plne funkčnú webovú aplikáciu opísanú 
v predchádzajúcich kapitolách. Realizovaný systém je v prípade potreby možné rozšíriť 
a to rozšírením dátového modelu a doprogramovaním funkcií. Taktiež by bolo možné do 
systému pridať užívateľa ekonóm, ktorý by sledoval ekonomické záležitosti týkajúce sa 
objednávok. Tento IS sa na katedre kybernetiky a umelej inteligencie pri modely PVS využíva 
na pedagogické a prezentačné účely. 
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Abstract – This paper provides a brief overview of current tree transformation use cases
and common methods to perform them. We then discuss a system where tree nodes are
mapped to tree-structured external resources like files and directories in a filesystem. A
problem of the association loss during the tree transformation is introduced and possible
solutions – overall change detection and node change notification – are outlined.
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I. INTRODUCTION

In our case, we consider a general tree as a hierarchical data structure consisting of nodes
(which contain values) and edges.

A conventional approach to data transformation using tree transformations is shown in the
Fig. 1. The source data are read and analyzed (parsed) to construct a tree T1. Then one or more
transformations are performed on the tree, resulting in a tree T2. Finally, the target data are
generated.

source data tree T1 tree T2 target data
parsing transformations generation

Fig. 1 A conventional approach to data transformation using tree transformations

Thanks to the extensive research, textual data parsing can be accomplished with minimal effort
using lexer and parser generators like Flex+Bison [1] or ANTLR [2]. Binary data are usually
parsed manually, but a binary file parser [3] may be used when appropriate.

The process of generation varies among particular use cases. Selected generation forms include
pretty-printing the textual program code [4] and binary machine code generation.

Next, we will focus on the middle step – transformation.

II. USE CASES

One of the most common use cases of tree transformations are program transformations. They
operate on an AST (abstract syntax tree) which was obtained by parsing the program source code.
Some examples are presented in the Table 1.

XML (Extensible Markup Language) is a tree-structured serialization language well-suited to
store a document or a tree database. Sample transformations of documents and databases are
shown in the Table 2.

Other possible uses include natural language processing [10] and model transformation [11],
for example a UML (Unified Modeling Language) model transformation.

III. METHODS

In general, a method to transform a tree can be imperative, declarative or a mixture of them.
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Table 1
Sample use cases of AST transformations

Tree T1 Transformation synopsis Tree T2

an AST of a GPL (general-purpose
language) program

syntactical elements to machine in-
structions

a structured representation of a ma-
chine code

a GPL program AST time or space program optimization an optimized program AST [5]

a DSL (domain-specific language)
program AST

make DSL executable a GPL program AST [6]

an AST of a program written in one
GPL

source-to-source translation
because of code reuse

AST of a program written in an
another GPL [7]

an AST refactoring an AST with removed redundancy,
raised abstraction level, etc. [8]

Table 2
Sample use cases of database and document transformations

Tree T1 Transformation synopsis Tree T2

an XML tree representing a kind of
database, e.g. a contact book

filter items according to some cri-
teria

an XML tree containing the filtered
database, e.g. only some contacts

a DocBook document tree –
semantic representation of a
book/article

create a visual representation of
semantic structures

an XSL-FO (Extensible Stylesheet
Language Formatting Objects)
document tree, used to produce a
PDF file [9]

an XML document tree create a partially interactive presen-
tation

an HTML (HyperText Markup
Language) document in form of a
tree

A. The Visitor design pattern

It is possible to transform a tree using a manually written program in an imperative general-
purpose language. The Visitor design pattern separates the tree traversal code from actions
performed when a particular node is visited.

B. Rewritable reference attribute grammars

An attribute grammar [12] decorates AST nodes with attributes. For each production rule of a
context-free grammar, there is a set of equations. Each equation describes an association between
an attribute value of a particular node and attribute values of its descendants, siblings or ancestors.
Thus the attributes can be computed automatically. An extension – Reference Attributed Grammar
[13] allows attributes to be references to tree nodes.

In addition to attribute evaluation, Rewritable Reference Attributed Grammars (ReRAGs) also
perform AST transformations. A ReRAG consists of a set of rules. Each rule contains:

• the type of the node for which it is applicable,
• a condition which must hold in order to perform a particular transformation,
• and the resulting node type and value.

ReRAGs support node inheritance in an object-oriented manner and aspects for cross-cutting
concerns. The rewriting system is declarative, although it is mixed with imperative Java code, as
seen in the JastAdd II system. [14]

C. XML transformations

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) is a well-known language to transform
XML document to an another XML document, HTML file or arbitrary text data. We will focus
on XML-to-XML translation.

In essence, XSLT is a declarative language (although it also offers some constructs known from
imperative languages). An XSLT file contains a set of template rules. Each template rule consist
of:

• a pattern, matched against the source tree
• and a template which is used to construct a part of the result tree.

It is important to note that the resulting tree is constructed as a completely new one and the
original tree is not modified. [15]
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D. Other languages

In the field of natural language processing, languages like Tregex and Tsurgeon [16] can be
used.

TXL [17] is a parsing and tree-transformation language designed to manipulate languages. In
Stratego/XT [18], a user can select from multiple rewriting strategies.

IV. A BLACK BOX TRANSFORMATION PROBLEM

Examples presented so far have something in common – the transformations are not too
concerned about the source and target data nature, as their only aim is to construct a tree T2

from a tree T1. It may seem like an advantage, but this approach has some shortcomings.
Suppose we want to build a purely declarative language to rename, move and delete files in

directories according to tree-structured patterns – using tree transformations. Let us begin with
a simple example. A program in such language may contain rules to delete all files named
delete me.txt in a directory called dir; and rename old.txt in the same-named directory to new.txt.

An intuitive (but usually incorrect) method using existing systems may be:
1) traverse the file system and build a corresponding XML tree T1 in a memory
2) transform the XML tree T1 with an XSLT transformation, producing a tree T2

3) rename/move the files according to the tree T2

An imaginary textual representation of the tree T1 is:

<directory name="dir">
<file name="delete_me.txt"/>
<file name="old.txt"/>

</directory>

After the XSLT transformation is performed, we obtain the tree T2:

<directory name="dir">
<file name="new.txt"/>

</directory>

Only by inspecting the first and the second tree, a program can not know which file was
renamed to which one and what file was deleted. We can observe a loss of associations between
the two trees. Therefore, it is not possible to execute the third step.

V. MAPPING TREES TO EXTERNAL RESOURCES

We will try to “map” each tree node to a directory or file in the file system. This can be
implemented by adding an additional attribute containing a full filesystem path to the particular
file/directory to each node, like:

<directory name="dir" map="C:\dir">
<file name="delete_me.txt" map="C:\dir\delete_me.txt"/>
<file name="old.txt" map="C:\dir\old.txt"/>

</directory>

A. Overall change detection

After transformation, we should get the following:

<directory name="dir" map="C:\dir">
<file name="new.txt" map="C:\dir\old.txt"/>

</directory>

Now we could possibly detect the deletion of one node and inconsistencies of names in the
second node to delete and rename the right files.

B. Node change notification

There exist an another, more systematic solution, on which we would like to elaborate.
We partially break the black box conception of a transformation. A simple protocol is estab-

lished between the transformation tool and an the resource-mapped tree nodes. Each time a basic
step affecting the tree is performed – like node insertion, removal, move, rename or an attribute
change – the affected node is notified. The node can then perform a corresponding operation –
e.g. create, delete, move or rename the file.

We have implemented an experimental, extremely simple system to practically exhibit this
approach. Because XML transformation systems are too complex, we introduced a primitive file-
renaming language. It consists of a set of rules. Each rule has a form:
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pattern -> new_file_name

A pattern can contain directory names and a file name, separated by slashes. A simple example
of a program written in such language follows.

second.txt -> third.txt
dir/subdir/first.txt -> second.txt

The execution algorithm is:
1) Start with the first rule. Rename all files matching this rule’s pattern to the new name.
2) Continue with the following rules in a similar manner until the last rule is executed.
3) If there was at least one match during this iteration, go to the step 1, otherwise end the

program.
A step-by-step execution is illustrated in the Fig. 2.

/

dir/

subdir/

first.txt

second.txt

⇒
/

dir/

subdir/

first.txt

third.txt

⇒
/

dir/

subdir/

second.txt

third.txt

⇒
/

dir/

subdir/

third.txt

third.txt

Fig. 2 A step-by-step execution effect of a simple resource-mapped tree transformation program

VI. BIDIRECTIONAL MAPPING

In a conventional approach (Fig. 1), the transformation process works in a batch manner –
after it is performed once, the program ends. It may be useful to leave the program running
while ensuring the internal tree reflects external resource changes. In such system, it is possible
to observe the property of reactivity.

For example, when a user creates an another file named second.txt in a newly-created directory
otherdir, the changes should immediately propagate to the tree in the operating memory where
the transformation is performed – according to the first rule, its name changes to third.txt. Almost
simultaneously, the file is renamed in an actual file system.

VII. CONCLUSION

In contrast to traditional tree transformation approaches, the output of our system is not only
the resulting tree, but also an exact sequence of steps being performed (see Fig. 3). Firstly, this
allows for an elegant tree-resource mapping. Secondly, it can simplify the visualization of the
transformation process for debugging or educational purposes.

external tree-like objects

tree T1

tree T2

...

tree Tn

create a tree in the memory

micro-transformation R1 → notification → side effect

micro-transformation R2 → notification → side effect

micro-transformation Rn−1 → notification → side effect

Fig. 3 A tree transformation with node change notifications
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The conception of tree-resource mapping is not limited to file systems. Graphical user interfaces
(GUIs) and vector graphics systems are another examples of tree-structured external resources.

Even when considering only filesystems, the situation is not simple – for example, patterns
may involve complex metadata attributes. There is a definitive need for further research in this
area.
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Abstrakt — Tento článok sa venuje návrhu a realizácií vizualizácie pre pružný výrobný systém 
v prostredí Java. Na základe pohybov mechanických častí výrobnej produkčnej linky je navrhnutá 
vizualizácia, následne je vytvorená vizualizácia jednotlivých postov i celej linky v programovacom 
jazyku Java. Táto vizualizácia je doplnená o grafy. Článok je rozdelený do šiestich kapitol, prvou 
kapitlou je samozrejme úvod, ďalšia popisuje samotný vizualiziovaný výrobný systém. V tretej 
kapitole sa analyzujú možné prostriedky pre tvorbu vizualizácie. Štvrtá časť popisuje prípravu 
tvorby vizualizácie. Predposledná kapitola popisuje spomínanú vizualizáciu, jej návrh a realizáciu. 
Posledná časť naznačí možné rozšírenia vytvoreného systému.   

Kľúčové slová — Java, pružný výrobný systém, vizualizácia, webová aplikácia 

I. ÚVOD 

Pružné výrobné systémy vznikli ako dôsledok zavedenia automatizácie do výrobných 
procesov. Ich príchod umožnil pružne reagovať na požiadavky zákazníkov prostredníctvom 
možnosti pružnej zmeny výrobného sortimentu. Dodnes sa jedná o jeden z najefektívnejších 
spôsobov výroby. Cieľom práce bolo vytvoriť reálnu vizualizáciu konkrétneho pružného 
výrobného systému, ktorý sa nachádza v laboratóriu Katedry kybernetiky a umelej inteligencie 
(KKUI) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). 

II. PRUŽNÝ VÝROBNÝ SYSTÉM KKUI

Návrh vizualizácie a vizualizácia samotná bola vytvorená pre pružný výrobný systém, ktorý 
sa nachádza v laboratóriu KKUI TUKE. Jeho hlavnou úlohou je podľa zadanej objednávky 
vyskladať na paletu obrazec o veľkosti 25 kociek, ktoré sú v štyroch rôznych farbách. 

Obr. 1  Fotografia pružnej výrobnej linky KKUI [1] 
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Výrobný proces prebieha celkovo na šiestich postoch, ktoré linka obsahuje. Sú nimi: 
1. Post – vyskladanie objednaného obrazca na paletu,
2. Post – kamerová kontrola a presun palety na prvý dopravník,
3. Post – vyberanie palety zo skladu a zakladanie palety do skladu,
4. Post – presun palety z prvého dopravníka na druhý dopravník,
5. Post – vyklápanie palety do vibračného zásobníka,
6. Post – triedenie kociek z vibračného zásobníka do malých zásobníkov.

Pružný výrobný systém tvoria nasledovné časti [1]: 
• manažérsky systém,
• informačný systém,
• lokálna a vzdialená vizualizácia,
• technologické siete (Ethernet, DeviceNet, RS-232),
• kamerový systém,
• snímače,
• akčné členy.

III. ANALÝZA MOŽNÝCH RIEŠENÍ VIZUALIZÁCIE

Boli nájdené a vybrané tri možnosti riešenia vizualizácie a to: InTouch, WinCC a Java. 
Zhodnotili sa výhody a nevýhody ich použitia, boli porovnané a následne zvolená jedna 
možnosť. 

A. Wonderware InTouch SCADA HMI (Supervisory Control and Data Acquisition, Human 
Machine Interface) 

Softvér slúži na vytváranie vizualizácií, zber dát a supervízne riadenie procesov. Umožňuje 
sledovať priebeh výrobného procesu a reagovať naňho prostredníctvom grafického znázornenia.  

Jeho výhodami sú vopred definované objekty a grafy, užívateľsky prijateľné rozhranie, 
možnosť vytvárania nových objektov, jednoduchá komunikácia s výrobným procesom a nízke 
náklady na implementáciu, vytváranie aplikácií, ich údržbu a rozširovanie. Medzi nevýhody 
InTouch patria: špecifický formát súboru vytvorenej vizualizácie, potreba inštalácie softvéru 
a pripojenia do lokálnej siete. 

B. SIMATIC WinCC 

Softvér SIMATIC WinCC vytvorila spoločnosť Siemens a jedná sa o modulárny a flexibilne 
rozšíriteľný systém, ktorý slúži na procesnú vizualizáciu. 

Za výhody tohto softvéru možno považovať: preddefinované štandardné objekty a grafy, 
možnosť vytvorenia riešenia na mieru, najčastejšie komunikačné kanály, funkcionalitu na 
riadenie procesov, integrovaný systém reportov a logov, integrovaný manažment užívateľov a 
možnosť integrovať menu a toolbar-y z operačného systému Microsoft Windows. Nevýhodou 
je obmedzená možnosť archivácie dát, prispôsobenie pre operačný systém Microsoft Windows 
a ukladanie vizualizácie v špecifickom formáte súborov. 

C. JAVA 

Java je objektovo orientovaným programovacím jazykom. Je i svetovým štandardom 
používaným k vývoju mobilných aplikácií, hier, webového obsahu a podnikového softvéru. 
Od roku 2007 je vyvíjaná open source. Výhodami programovacieho jazyka Java sú: nezávislosť 
na platforme a architektúre, generačná správa pamäte, vysoký výkon, jednoduché osvojenie, 
distribuovanosť, štandardizácia, celosvetové rozšírenie, konzistentné prostredie pre spustenie 
a bezpečnosť. Za nevýhodu pri tvorbe vizualizácie môžeme považovať vytváranie aplikácie 
od úplného začiatku, pomalšie spúšťanie programov, pamäťovú náročnosť a nemožnosť použitia 
niektorých jazykových konštrukcií. 

D. Porovnanie 

Na základe analýzy sme vybrali možnosť vytvorenia vizualizácie v Jave. Takáto vizualizácia 
je prístupná z internetu bez potreby špecifických súborov a ďalších inštalácií. Jej vytváranie 
je časovo náročnejšie, ale je vytvorená na mieru. Taktiež sme chceli túto technológiu odskúšať 
na reálnom systéme.  
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E. Desktopová vs. webová aplikácia 

Zatiaľ čo desktopová aplikácia funguje na samotnom počítači prostredníctvom inštalácie, 
webovú aplikáciu využíva používateľ z webového servera. Pre spustenie webovej aplikácie 
potrebujeme webový prehliadač a nainštalovanú podporu pre spúšťanie Java applet-ov 
v prehliadači. Je tak dostupná odvšadiaľ, kde je možnosť pripojenia k internetu. 
U desktopových aplikácií môže nastať problém prístupnosti iba v lokálnej sieti. Z uvedených 
dôvodov bola vybraná možnosť tvorby webovej aplikácie.  

IV. PRÍPRAVA TVORBY VIZUALIZÁCIE

Príprava tvorby vizualizácie spočívala v návrhu a realizácii webových stránok, na ktoré bola 
vizualizácia následne umiestnená. Ďalej pokračovala pozorovaním fungovania mechanických 
častí PVS (pružného výrobného systému), ďalej sa navrhla a vytvorila tabuľka s potrebný 
premennými pre vizualizáciu. 

A. Webové stránky Vizualizačného systému 

Postup vytvorenia webových stránok sa v tomto prípade skladal z troch hlavných častí: 
• Návrh webových stránok – najprv bol návrh načrtnutý a nakreslený na papieri

a neskôr v programe Adobe Photoshop CS5.0. 
• Vytvorenie webových stránok a ich validácie – Grafický návrh sa následne premietol

do tvorby webových stránok. Hlavnú štruktúru stránky sme vytvorili v HTML a v CSS 
sme si definovali grafický vzhľad webových stránok. Následne sme vykonali validáciu 
pre odhalenie a opravenie prípadných chýb v zdrojovom kóde stránok. 

• Umiestnenie webových stránok na server – Webové stránky boli umiestnené na
server KKUI. Pred tým prebehla inštalácia IIS 7.0 a Apache Tomcat 7.0. 

Obr. 2  Grafický návrh webových stránok v Adobe Photoshop CS5.0 

B. Pozorovanie fungovania pružného výrobného systému 

Pre vytvorenie vizualizácie sme museli pozorovať ako prebieha výrobný proces. 
Prostredníctvom počítača, ktorý sa nachádza pri linke a softvéru RSLogix 5000 sme si prezreli 
premenné v PLC a našli sme všetky tie, ktoré sú pre vizualizáciu nevyhnutné.  

C. Navrhnutie, vytvorenie a doplnenie tabuľky do relačnej databázy 

Pre vizualizáciu bola navrhnutá a do relačnej databázy doplnená tabuľka. Musela obsahovať 
potrebné premenné a ich meniace sa hodnoty potrebné pre vizualizáciu. Premenné sú získané 
z PLC automatu a zapisované prostredníctvom už vytvorenej desktopovej aplikácie do 
spomínanej tabuľky. Návrh tabuľky bol využitý pre tvorbu schémy v programe Oracle SQL 
Developer Data Modeler 2.0.0. Z vytvorenej schémy bol vygenerovaný SQL príkaz do DDL 
súboru, prostredníctvom ktorého bola tabuľka vytvorená v relačnej databáze. Pre pripojenie k 
databáze a spustenie skriptu umiestneného v DDL súbore bol použitý program Oracle SQL 
Developer version 2.1.1.64. 
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V. NÁVRH A VYTVORENIE VIZUALIZÁCIE PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ 

Návrh vizualizácie bol najskôr vytvorený ručne na papieri, neskôr v programe Adobe 
Photoshop CS5.0. Jednotlivé komponenty z týchto návrhov boli neskôr použité i vo webových 
aplikáciách. Vizualizácia neskôr pokračovala programovaním webových aplikácií. 

A. Programové vybavenie 

Pred programovaním prebiehalo stiahnutie a inštalácia potrebného softvéru a knižníc: 
1. inštalácia sady Java Developer Kit 1.7,
2. stiahnutie a rozbalenie vývojového prostredia Eclipse IDE for Java EE Developers
3. stiahnutie potrebných knižníc Javy.

B. Návrh a realizácia vizualizácie prostredníctvom webových aplikácií v Jave 

Každá z webových aplikácií je vytvorená ako samostatný Vaadin projekt na základe návrhu 
a vyexportovaná do WAR súboru, ktorý je umiestnený na servery a zobrazuje sa pomocou 
webových stránok. 

Post 1 
Na poste 1 rameno trojosého manipulátora vyskladáva na paletu obrazec z farebných kociek. 

Post je znázornený prostredníctvom veľkého dopravníka so žltou paletou, na ktorú sa 
vyskladáva obrazec (Obr. 3). 

Obr. 3 Návrh vizualizácie postu 1 

Post 2 
Znázorňuje presun palety z druhého dopravníka na prvý. Návrh vizualizácie obsahuje paletu, 

čiastočne zobrazené dva dopravníky a rameno, ktoré presúva paletu z druhého dopravníka na 
prvý. Návrh vizualizácie postu 2 je možné vidieť na nasledujúcom obrázku: 

Obr. 4 Návrh vizualizácie postu 2 

Post 3 
Na poste 3 prebieha zakladanie paliet do skladu a vyberanie paliet zo skladu. Vizualizácia 

obsahuje základnú konštrukciu skladu, prázdne palety znázornené žltou farbou a plné palety 
zobrazené zelenou farbou (Obr. 5). Vizualizácia je doplnená o pohľad na sklad zhora, v ktorom 
sa pred konštrukciou skladu pohybuje rameno trojosého manipulátora.  

Obr. 5 Návrh vizualizácie postu 3 
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Post 4 
Post 4 znázorňuje presun palety z prvého dopravníka na druhý. Návrh obsahuje paletu, 

čiastočne zobrazené dopravníky a rameno, ktoré presúva paletu (Obr. 6). 

Obr. 6 Návrh vizualizácie postu 4 

Post 5 
Na poste 5 prebieha vyklápanie kociek z plnej palety do vibračného zásobníka. Návrh 

zobrazuje všetky možné situácie (Obr. 7): neprítomnosť palety na poste (vľavo hore), 
prítomnosť palety bez uchytenia (vpravo hore) a s uchytením (vpravo dole). V poslednom 
prípade čeľuste zovrú paletu a vyklopia ju nad rampou, ktorá smeruje do vibračného zásobníka 
(vľavo dole). 

Obr. 7 Návrh vizualizácie postu 5 

Post 6 
Post 6 predstavuje malý sklad so štyrmi zásobníkmi, do ktorých sú triedené kocky 

jednotlivých farieb. Návrh vizualizácie sa zameriava len na znázornenie malého skladu (Obr. 8). 

Obr. 8 Návrh vizualizácie postu 6 

Celá linka 
Návrh vizualizácie celej výrobnej linky (Obr. 9) predstavuje pohľad zhora na celú linku. 

Vizualizácia je zložená z predošlých návrhov, tak aby mala tvar linky. 

Obr. 9 Návrh vizualizácie celej linky 
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Grafy 
Stav niektorých premenných bol vhodný aj pre zobrazenie v grafe, preto boli vytvorené 

návrhy a realizované nasledovné grafy: 
1. Graf – Aktuálny počet kociek jednotlivých farieb – pavučinový graf s premennými

vyjadrujúcimi počet kociek jednotlivých farieb v malom sklade. 
2. Graf – Aktuálny stav skladu v percentách – koláčový graf zobrazujúci počet

prázdnych miest, počet plných paliet a prázdnych paliet v sklade. 
3. Graf – Pozícia ramena trojosého manipulátora na Poste 3 – spojnicový graf

zobrazujúci pohyb ramena po osi x. 

Po návrhu webových aplikácií nasledovalo vytváranie diagramov tried. Tie prešli niekoľkými 
úpravami a následne boli podkladom pre samotné programovanie. Pri vytváraní vizualizácie 
bolo potrebné najprv vytvoriť Vaadin projekt a skopírovať do zložky projektu dodatočné 
knižnice. Proces tvorby ďalej pokračoval programovaním jednotlivých webových aplikácií.  

C. Testovanie a optimalizácia 

U všetkých vytvorených webových aplikácií bola experimentálne otestovaná ich funkčnosť. 
Overovalo sa, či vizualizácia jednotlivých postov zodpovedá reálnej situácii. Priebežne tiež 
prebiehali záťažové testy servera a databázy. Prostredníctvom optimalizácie sa zjednodušoval 
napísaný zdrojový kód a odstraňovali sa nepotrebné premenné.  

VI. ZÁVER

Hlavným cieľom práce bolo vytvoriť reálnu vizualizáciu konkrétneho pružného výrobného 
systému, ktorý sa nachádza v laboratóriu KKUI. Problém tvorby vizualizácie pružného 
výrobného systému bol vyriešený. Výsledkom je vytvorená a funkčná vizualizácia 
prostredníctvom webových stránok a webových aplikácii v Jave. 

Do budúcna by sme navrhovali precíznejšie prepracovanie vizualizácie prostredníctvom 
dotvorenia webových aplikácií, medzi webové aplikácie dodať možnosť vytvárania objednávok 
a  zobrazovanie alarmov. Tieto rozšírenia sú dosť časovo náročné, ale v budúcnosti by mohli 
túto prácu rozšíriť.  
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Abstrakt — Tento príspevok pojednáva o problematike, účinkoch elektromagnetických polí a ich 

simulácii v programe Ansys, konkrétne je simulovaný vplyv tieniaceho materiálu na rozloženie 

elektromagnetického poľa.  
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I. ÚVOD 

Problematika vplyvu elektromagnetických polí na ľudský organizmus je v dnešnej dobe 

veľmi aktuálna, v dôsledku neustále narastajúceho počtu i výkonu zdrojov elektromagnetického 

poľa. Experimentálne, aj rozsiahlymi štatistikami sa dokázalo, že elektromagnetické polia sú v 

celom svojom frekvenčnom rozsahu biologicky aktívne, teda interagujú so živou hmotou. O 

tom, aká závažná je táto problematika, svedčí aj množstvo zrealizovaných a publikovaných 

výskumov [1]. 

V súčasnosti sa vplyvom elektromagnetických polí na živé organizmy zaoberá hlavne Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim 

žiarením (ICNIRP) pričom bolo stanovené, že elektrické zariadenia musia spĺňať určité limity a 

musia byť elektromagneticky kompatibilné, aby mohli byť používané v praxi. 

Elektromagnetickú kompatibilitu je možné definovať ako schopnosť súčasnej správnej funkcie 

(čiže koexistencie) zariadení alebo systémov – elektrických aj biologických – nachádzajúcich sa 

v spoločnom elektromagnetickom prostredí bez závažného nežiaduceho ovplyvňovania ich 

normálnych funkcií. Elektrické systémy musia byť odolné proti pôsobeniu ostatných systémov a 

nesmú pri svojej činnosti ovplyvňovať normálne fungovanie iných systémov a zariadení. 

Elektromagnetické rušenie môže spôsobiť vážne problémy, a to je potrebné zohľadniť pri 

návrhu nových elektrických zariadení [2], [3], [4]. 

II. CHARAKTERISTIKA ELEKTROMAGNETICKÉHO POĽA

Elektromagnetické pole sa môže charakterizovať ako fyzikálne pole, v ktorom pôsobia 

elektrické a magnetické sily v priestore, pričom sa skladá z dvoch navzájom prepojených polí. 

Vektory elektrického a  magnetického poľa sú na seba kolmé. Elektromagnetické polia sú buď 

stacionárne – časovo nepremenné, alebo nestacionárne – časovo premenné [1], [5]. 

Je ich možné popísať Maxwellovými rovnicami: 
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Doplňujúce vzťahy: 
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Zdroje elektromagnetického poľa môžeme rozdeliť na prírodné a umelé. Prírodné 

elektromagnetické prostredie pochádza z pozemských a mimozemských zdrojov ako napríklad 

radiácia z vesmíru a slnka alebo od elektrických výbojov v zemskej atmosfére. Umelo vytvorené 

elektromagnetické polia sa šíria od zdrojov ako elektrické vedenia, telekomunikačné a rádio-

televízne zariadenia a mnoho ďalších ako elektrické motory, železničná doprava, zváracie 

zariadenia a iné. 

Obr. 1  Pozemské a mimozemské zdroje vysokofrekvenčného žiarenia. 

Účinky elektromagnetických polí na ľudský organizmus boli a sú preukázané. Sú to 

merateľné zmeny vyvolané určitým podnetom alebo zmenou v prostredí, pričom tieto zmeny 

nemusia nevyhnutne viesť k poškodeniu zdravia kvôli určitej schopnosti organizmu adaptovať 

sa rôznym zmenám. K poškodeniu môže dôjsť, ak organizmus  je dlhšiu dobu vystavený 

pôsobeniu škodlivého faktora. Biologický účinok elektromagnetického poľa závisí od 

niekoľkých objektívnych a subjektívnych parametrov: 

Z fyzikálnych parametrov poľa (objektívne parametre) sú to predovšetkým: 

• použitý rozsah frekvencií,

• intenzita elektromagnetického poľa,

• doba pôsobenia (ožiarenia).

Výsledok interakcie závisí aj od fyzikálnochemických vlastností organizmu (subjektívne 

parametre), a to od: 

• rozmerov,

• hmotnosti,

• charakteru povrchu (odevu),

• hrúbky vrstiev (koža - tukové vrstvy - svaly),

• obsahu vody,

• okamžitého stavu organizmu (zdravotný aj psychický),

• prípadného súčasného pôsobenia iných záťažových, či stresových faktorov [3].

Účinky elektromagnetických polí sa delia na tepelné a netepelné. Tepelné účinky vznikajú 

vtedy, ak množstvo absorbovanej energie v biologickom organizme  spôsobí vzostup teploty 

presahujúci termoregulačné schopnosti organizmu. Závisia v prvom rade od frekvencie, t.j. 

platí, že s rastúcou frekvenciou sa zvyšujú tepelné účinky na organizmus, a tiež od obsahu vody 

v tkanive. Orgány zvlášť citlivé na zvýšenie teploty sú očná šošovka, mozog a semenníky. 

Pretože sa očná šošovka ťažko  zbavuje tepla, môže už neveľká záťaž vysokofrekvenčným 

žiarením vyvolať jej zákal [3]. Netepelné účinky súvisia s dlhodobým pôsobením slabých polí. 
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Sú určené prevažne okamžitou amplitúdou nízkofrekvenčného žiarenia. Ich účinok stúpa pri 

opakovanom ožiarení pomerne nízkymi intenzitami, najmä pri vystavení impulznému poľu, pri 

ktorom je celková vyžiarená energia pomerne malá, ale okamžitá amplitúda veľká. Dlhodobé 

pôsobenie elektromagnetických polí  s malou hustotou výkonu sa prejaví predovšetkým na stave 

centrálnej nervovej sústavy. Prejavuje sa subjektívnymi ťažkosťami astenického typu ako 

napríklad  pocit ochablosti, vyčerpanosti, ľahostajnosti, zvýšená únava, poruchy spánku, pokles 

koncentrácie - pozornosti, útlm intelektuálnych funkcií, zhoršenie pamäti, bolesti hlavy, 

emotívna labilita, znížená potencia [1],[3],[6]. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené akčné hodnoty pre elektrické, magnetické a 

elektromagnetické polia podľa smernice 2004/40/EC. 

Tabuľka 1 

Akčné hodnoty podľa smernice EC 

Frekvenčný rozsah 

Intenzita 

elektrického 

poľa, E 

(V/m) 

Intenzita 

magnetického 

poľa, H (A/m) 

Magnetická 

indukcia, B 

(µT) 

0  – 1  Hz — 1,–63×105 2  ×105

1  – 8  Hz 20000 1,63×105/f2 2×105/f2 

8  – 25  Hz 20000 2×104/f 2,5×104/f 

0,025  – 0,82  Hz 500/f 20/f 25/f 

0,82  – 2,5  Hz 610 24,4 30,7 

2,5  – 65  kHz 610 24,4 30,7 

65  – 100  kHz 610 1 600/f 2 000/f 

0,1  – 10  MHz 610 1,6/f 2/f 

1  – 10  MHz 610/f 1,6/f 2/f 

10  – 110  MHz 61 0,16 0,2 

110  – 400  MHz 61 0,16 0,2 

400  – 2 000  MHz 3f1/2 0,008/f1/2 0,01/f1/2 

2  – 300  GHz 137 0,36 0,45 

Jedným zo základných spôsobov ochrany pred účinkami elektromagnetických polí je ich 

tienenie. Je ním možné obmedziť jednak vzájomné ovplyvňovanie zariadení, jednak expozíciu 

obyvateľstvu. [7] 

Mieru tienenia je možné vyjadriť podľa tzv. koeficientu tienenia [8],[9]. V prípade elektrického 

a magnetického poľa: 

1
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kde E1, H1 predstavuje intenzitu elektrického a magnetického poľa dopadajúceho na tieniacu 

prepážku (bariéru), E2, H2 predstavuje intenzitu elektrického a magnetického poľa za tieniacou 

bariérou. 

Účinnosť tienenia  SE sa vyjadrí podľa: 
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V nasledujúcej tabuľke je uvedené rozdelenie tieniacich zábran (bariér) podľa účinnosti 

tienenia.  

Tabuľka 2 

Rozdelenie tieniacich bariér podľa SE [10] 

Platí, že čím je menšia hĺbka vniku do tieniaceho materiálu, tým je hustota indukovaných 

prúdov na povrchu materiálu vyššia a tým väčšie je aj indukované magnetické pole pôsobiace 

proti účinkom pôvodného poľa. Teda nižšia hĺbka vniku do tieniaceho materiálu znamená 

vyššiu účinnosť tienenia. 

III. MODELOVANIE ELEKTROMAGNETICKÉHO POĽA

Pre riešenie elektromagnetických polí sú k dispozícii analytické a numerické metódy. Pri 

numerickom riešení elektromagnetického poľa sa vychádza z Maxwellových rovníc, ktoré sú 

doplnené o určité materiálové konštanty [11]. V súčasnosti sa využívajú počítačové programy 

využívajúce metódu konečných prvkov. Metóda konečných prvkov je numerická metóda, ktorá 

transformuje systém obyčajných alebo parciálnych diferenciálnych rovníc, ktoré opisujú danú 

úlohu, na systém algebrických rovníc, ktoré sa dajú riešiť na počítači. Diferenciálne rovnice sú 

zostavené pre neznámu funkciu riešeného poľa. Riešením rovníc je táto funkcia splňujúca 

počiatočné a okrajové podmienky riešenia. Pri riešení sa pre neznámu funkciu poľa zvolí 

vhodná náhradná funkcia, splňujúca počiatočné a okrajové podmienky. Metóda konečných 

prvkov sa zavádza v oblastiach, kde sa počíta pole, uzly a uzlové potenciály [12],[13]. 

Postup pri aplikácii metódy konečných  prvkov: 

• generovanie  siete prvkov s uzlami,

• aproximácia potenciálu na jednotlivých prvkoch z uzlových hodnôt,

• zostavenie sústavy  rovníc pre neznáme uzlové hodnoty,

• vyriešenie sústavy,

• spracovanie dodatočných požiadaviek - výpočet ďalších veličín a zobrazenie výsledkov.

Modelovanie bolo realizované v programovom prostredí Ansys Workbench. Ako zdroj bol 

zvolený medený materiál o priemere 2 cm a dĺžke 20 cm s nastaveným prúdom 100 

A  a napätím 200 V pri teplote 25 °C. Sledovala sa účinnosť tienenia pri zmene relatívnej 

permeability tieniaceho materiálu, pri zmene jeho hrúbky a frekvencie. Okolie predstavuje 

vzduch. Magnetický vektorový potenciál  A je nulový pozdĺž hranice okolia. Modelovanie bolo 

vykonané v 3D prostredí, pričom konvergencia výsledkov nebola realizovaná. Meracie sondy sú 

umiestnené v mieste dopadu intenzity poľa na bariéru vo vzdialenosti  0,24-0,46 cm pred 

bariérou vo výške 11,87-12,41 cm od x-ovej osi a v mieste tieneného priestoru, t.j. za bariérou 

vo vzdialenosti 0,32-0,54 cm od bariéry, vo výške 11,68-12,31 cm od x-ovej osi. 

Kategória SE (dB) 

Nedostatočné tienenie 0-10 

Tienenie pre minimálne požiadavky 10-30 

Tienenie dostačujúce pre väčšinu bežných  požiadaviek 30-60 

Veľmi dobré tienenie 60-90 

Tienenie veľmi vysokej kvality 90-120 
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Tabuľka 3 

Závislosť účinnosti tienenia od zmeny relatívnej permeability pri hrúbke 0,5 cm a 3cm pre magnetickú zložku. 

Hrúbka 0,5cm Hrúbka 3cm 

Relatívna 

permeabilita 

materiálu 

[-] 

Intenzita 

pred 

bariérou 

(A/m) 

Intenzita 

v mieste 

tieneného 

priestoru 

(A/m) 

Účinnosť 

tienenia 

(dB) 

Intenzita 

pred 

bariérou 

(A/m) 

Intenzita 

v mieste 

tieneného 

priestoru 

(A/m) 

Účinnosť 

tienenia 

(dB) 

1 521,651 136,630 11,636 521,44 80,892 16,185 

2 521,732 132,650 11,894 521,42 52,497 19,941 

5 521,533 130,150 12,056 521,35 37,252 22,919 

10 520,121 100,260 14,299 521,23 20,412 28,142 

15 521,361 80,106 16,269 521,72 16,164 30,177 

25 533,752 57,088 19,415 521,63 10,120 34,243 

55 520,531 37,489 22,850 521,35 6,635 37,905 

105 520,961 27,006 25,706 520,85 3,033 44,696 

200 521,242 21,179 27,822 522,01 1,610 50,217 

250 521,681 14,526 31,105 520,32 0,952 54,752 

300 521,774 8,204 36,069 521,76 0,944 54,849 

500 521,510 3,514 43,429 521,36 0,452 61,239 

1000 521,094 1,909 48,722 522,13 0,277 65,505 

2000 521,361 1,242 52,460 521,45 0,103 74,087 

5000 521,271 0,508 60,223 521,65 0,00410 102,091 

V prípade elektrického poľa sa intenzita v závislosti od relatívnej permeability nemení. 

V tabuľke 4 sú preto uvedené hodnoty intenzity pred bariérou a v mieste tieneného priestoru pri 

hrúbke 0,5 cm a 3 cm. 

Tabuľka 4 

Závislosť účinnosti tienenia pri zmene hrúbky 0,5 cm a 3cm pre elektrickú zložku. 

Hrúbka 0,5 cm Hrúbka 3 cm 

Intenzita 

pred 

bariérou 

(V/m) 

Intenzita 

v mieste 

tieneného 

priestoru 

(V/m) 

Účinnosť 

tienenia 

(dB) 

Intenzita 

pred 

bariérou 

(V/m) 

Intenzita 

v mieste 

tieneného 

priestoru 

(V/m) 

Účinnosť 

tienenia 

(dB) 

606,9 19,516 29,854 667,57 7,580 38,896 

Obr. 2  Závislosť účinnosti tienenia pri zmene permeability a hrúbky materiálu. 

IV. ZÁVER

Tento príspevok pojednáva o problematike elektromagnetických polí, ich účinkoch 

a možnosti ako znížiť ich expozíciu tienením. Následne boli vykonané simulácie  závislosti 

účinnosti tienenia pri zmene permeability a hrúbky tieniaceho materiálu. Teplota okolia 

predstavovala 25 °C a rezistivita materiálu bola konštantná ρ=1,7∙10
-7

 Ω∙m. Získané výsledky zo 
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simulácie sú vyhodnotené v tabuľke 3, 4  a na obrázku 2, pričom  v prvom prípade sa sledovala 

účinnosť tienenia v závislosti od permeability materiálu  pri vzdialenosti 0,5 cm od zdroja a pri 

hrúbke 0,5 cm. V druhom prípade bola zmenená hrúbka bariéry na 3 cm. Tieniaci materiál 

vykazoval najmenšiu  účinnosť pri relatívnej permeabilite 1 a hrúbke 0,5 cm, konkrétne 11,636 

dB. Najvyššia účinnosť bola dosiahnutá pri  hrúbke 3 cm, relatívnej permeabilite 5000 a pri 

vzdialenosti 0,5 cm od zdroja, konkrétne 102,091 dB. Vzhľadom na rozptyl umiestnených sond 

má intenzita poľa pred bariérou premenlivé hodnoty. V prípade elektrického poľa bola pri 

hrúbke tieniacej bariéry 0,5 cm účinnosť 29,854 dB, a pri hrúbke 3 cm bola účinnosť tienenia 

38,896 dB.  

Ďalšie experimenty budú zamerané na štúdie vplyvu zmeny kombinácie relatívnej permeability 

a rezistivity tieniaceho materiálu pri zmene frekvencie na  rozloženie magnetickej ako aj 

elektrickej zložky elektromagnetického poľa 
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Abstrakt — Tento príspevok pojednáva o využití fuzzy logiky v poisťovníctve. Teoretická časť je 
zameraná jednak na prehľad aplikácii fuzzy logiky v jednotlivých poisťovacích oblastiach, ako aj 
na popis problematiky poistných podvodov a ich odhaľovania. Praktická časť zahŕňa návrh a 
implementáciu fuzzy modelu pre podporu odhaľovania podvodných poistných pohľadávok, pričom 
implementácia riešenia obsahuje okrem samotného vytvorenia a testovania funkčného modelu aj 
programové upravenie využívajúceho softvéru. 

Kľúčové slová — fuzzy logika, fuzzy expertný system, poisťovníctvo, poistné podvody, 
odhaľovanie poistných podvodov 

I. ÚVOD 
Účelom príspevku je podať aktuálny obraz o využití fuzzy logiky v poisťovníctve – uviesť 

príklady aplikácii fuzzy expertného systému v poisťovacej domény a obzrejmiť problematiku 
poisťovacích podvodov. Následne bolo hlavným cieľom práce návrh a implementácia fuzzy 
modelu, ktorý je schopný na základe súboru vstupných parametrov týkajúcich sa poistníka 
vyhodnotiť mieru pravdepodobnosti, akou je poistná udalosť podvodná. Tento model by tak 
mohol slúžiť ako forma podpory, pomocou ktorej, by poisťovňa vedela rozhodnúť o 
podvodnosti poistnej pohľadávky. Predkladaný model by však- narozdiel od mnohých iných 
existujúcich riešení pracoval s fuzzy logikou a nebol by teda striktne obmedzovaný limitami 
boolovskej logiky - dovoľoval by teda vykonávať operácie s vágnymi výrazmi a tým pádom 
viachodnotovým opodstatňovaním. 

II. FUZZY LOGIKA V POISŤOVNÍCTVE

V prvej časti práce sú rozobraté teoretické východiská fuzzy expertných systémov 
v poisťovníctve. Vo všeobecnosti popísaná úloha týchto systémov v súčasnom poisťovníctve 
a rozobrané konkrétne aplikačné príklady z oblastí klasifikácie a prijímania poistného rizika 
a stanovovania poistných sadzieb a cien. Účelom tejto časti bolo vytvorenie obrazu 
o aktuálnosti využitia fuzzy logiky, ktorá sa od roku 1982 začala široko uplatňovať na poli
poisťovníctva. 

III.  POISTNÉ PODVODY A ICH ODHAĽOVANIE

Pod poistným podvodom rozumieme taký čin, ktorý je spáchaný s úmyslom podvodne získať 
nejaký prospech či výhodu, ktorý inak nie je poistníkovi pridelený [11]. Poistný podvod môže 
byť spáchaný dvoma hlavnými spôsobmi: buď sfalšovaním poistnej udalosti a prezentovaním 
tejto ako poistnej udalosti s nárokom na vyplatenie poistného plnenia, alebo zamlčaním 
dôležitých faktov, resp. zavádzaním poisťovateľa pri procese prijímania poistného rizika s 
úmyslom získania výhodnejšej poistnej sadzby či poistného poplatku. Spáchanie poistného 
podvodu sa považuje za trestný čin, ktorého sa dopustí jednak samotný poistník, keď mu je 
neprávom poskytnuté poistné p lnenie, no rovnak o sa za trestný čin p ovažu je u ž aj samotný 
pokus o spáchanie podvodu, či spolupráca na ňom. Hlavným motívom pre konanie týchto 
podvodov je finančný zisk vychádzajúci s viazanej povinnosti poisťovateľa uhradiť poistníkovi 
poistné plnenie [11]. 

Poistné podvody predstavujú pre poisťovne vážny problém, keďže majú za následok veľké 
finančné straty. Preto sú poisťovne nútené reagovať na tento problém a takéto falošné poistné 
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udalosti vedieť odhaliť. Podľa viacerých štatistických odhadov sa v súčasnosti miera 
pochybných poistných udalostí a podvodov pohybuje v priemere medzi 10% až 15% všetkých 
poistných udalostí, pričom do tohto čísla sa rátajú iba tie podvody, ktoré sa podarilo objasniť. 
Úspešnosť odhaľovania poistných podvodov je vôbec jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré 
ovplyvňujú rentabilitu poisťovní [9]. 

V práci sme sa ďalej kvôli veľmi širokému spektru existujúcich poistných podvodov 
orientovali na poistné podvody týkajúce sa poistenie motorových vozidiel – podvody fyzického 
poškodenia automobilov. Tento druh podvodu je známy aj pod skratkou APD (auto physical 
damage). Ide o jeden z najrozšírenejších druhov poistných podvodov, keď poistník skreslí 
skutočnosť, resp. poskytne poisťovateľovi falošné informácie o vyskytnutej poistnej udalosti na 
základe ktorej sa od poisťovateľa dožaduje poistného plnenia. V prípade tohto APD podvodu 
poistník klame o fyzickom poškodení motorového vozidla ku ktorému došlo. Toto fyzické 
poškodenie zahŕňa udalosti ako: kolíziu alebo uhorenie vozidla, krádež vozidla, vandalizmus 
či zničenie následkom živelnej udalosti (napr. krupobitím) [7]. 

Veľmi častým, ak nie vôbec najčastejším typom klamania poisťovateľa ohľadom fyzického 
poškodenia auta je predstieranie krádeže automobilu. Ide o podvod, ktorý je veľmi ťažko 
dokázať. Typickým príkladom je to, keď poistník tajne predá svoj automobil tretej strane, resp. 
ho rozoberie a predá na diely a následne z dôvodu krádeže od poisťovateľa žiada vyplatenie 
poistného plnenia [8]. Inscenácia krádeže auta má taktiež za úlohu zbavenie sa zodpovednosti 
za vzniknutú škodu v prípade dopravnej nehody alebo zakrytím technickej poruchy, či 
poškodeniu ktoré poistník pripíše zlodejovi. Dokazovanie takejto podvodnej pohľadávky je 
komplikované najmä kvôli tomu, že na jednoznačné potvrdenie či vyvrátenie sú nutné servisné 
záznamy, ktoré často chýbajú, alebo sú taktiež zmanipulované. 
 Ďalej, nasleduje prehľad indikátorov a faktorom  podstatných pri procese odhaľovania APD 
podvodov. Kvôli rozsahu popisu a množstva týchto indikátorov nie je možné uviesť všetky. 

Príklady faktorov dôležitých pri odhaľovaní: 
- Miesto z ktorého bol automobil ukradnutý 

Tento faktor má za úlohu preukázať vierohodnosť krádeže. Ak klient nahlásil miesto krádeže, 
ktoré má veľmi malú, alebo skoro žiadnu mieru výskytov krádeží, je zrejmé, že automobil na 
tomto mieste ukradnutý nebola klient pravdepodobne klame. Naopak, miesta ako parkoviská 
pri  
obchodných centrách, alebo veľké verejné parkoviská majú veľkú mieru krádeží. 
- Osoba, ktorá ukradnuté vozidlo našla 

Pokiaľ odcudzené motorové vozidlo vypátra samotný poistník, alebo jeho príbuzný, či známy, 
je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že krádež vozidla bola iba nafingovaná. V tomto smere je 
nutné vždy zistiť informácie o osobe, ktorá ukradnuté vozidlo vypátrala a jej vzťahu k 
poistníkovi. 

Ďalej je v práci definovaný pojem model pre odhaľovanie poistných podvodov ako nástroj, 
prostredníctvom ktorého sú poisťovne schopné predchádzať stratám odhaľovaním pochybných 
poistných pohľadávok. Tieto modely sú založené na rozličných prístupoch a platformách. 
Hlavným cieľom tejto práce je vytvorenie takéhoto modelu na podporu odhaľovania 
podvodných poistných pohľadávok, ktorý by ale bol založený na fuzzy logike. 

IV.  NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA FUZZY MODELU PRE PODPORU ODHAĽOVANIA PODVODNÝCH
POISTNÝCH POHĽADÁVOK

Cieľom praktickej časti práce bolo navrhnutie a vytvorenie funkčného modelu pre 
odhaľovanie poistných podvodov založeného na fuzzy logike. Takýto model vo forme fuzzy 
expertného systému by dokázal na základe súboru vstupných parametrov určiť ako výstupnú 
hodnotu index podvodnosti – mieru určujúcu pravdepodobnosť toho, že je daná poistná 
pohľadávka podvodná. Tento index bude určovať výstupné hodnoty v intervale 0 až 1 a bude 
ho teda možno vyjadriť ako percentuálnu pravdepodobnosť podvodnosti prípadu. 

 Vybranou poisťovacou doménou pre tento model bude oblasť poistenia motorových 
vozidiel, no model sa nebude zameriavať ani tak na konkrétne indikátory súvisiace s poistnými 
udalosťami, ale skôr na poistníkovu reputáciu a jeho dôveryhodnosť. Predpokladáme totiž, že 
existuje priamy vzťah medzi hodnovernosťou poistníka a podvodnosťou pohľadávky. Na 
základe vyhodnoteného poistníkovho renomé teda systém vyhodnotí pravdepodobnosť toho, že 
poistná udalosť, ktorú nahlasuje, je podvodná. Na realizáciu návrhu bol využitý open-source 
softvér jFuzzyLogic, napísaní na platforme Java. Tento balík implementuje 
FuzzyControlLanguage (FCL) a FuzzyInferrenceSystem (FIS), prostredníctvom ktorých je 
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možné Z jednodušene definovať vlastné lingvistické premenné, fuzzy množiny, funkcie 
príslušnosti či fuzzy pravidlá a vykonávať experimenty [3]. 
Znalostná báza fuzzy expertného systému pre podporu odhaľovania  odvodných poistných 
pohľadávok bude obsahovať päticu nasledovných vstupných premenných: 
-  Doba poistenia; 
-  História pohľadávok; 
-  Doba od poslednej nahlásenej poistnej udalosti; 
-  Riziko poistenia; 
-  Výpis z registra trestov; 

Tieto vstupné parametre sa po načítaní ich hodnoty fuzzifikujú a prostredníctvom tradičného 
(jedno iteračného) spôsobu usudzovania sa vyhodnotí výstupná hodnota – index podvodnosti. 

Obr. 1. Štruktúra usudzovania. 

V. EXPERIMENTY A ICH VYHODNOTENIE 

Na testovanie implementovaného modelu sme vygenerovali vzorku desiatich poistných 
udalostí, Pričom každá poistná udalosť je jedinečná a jednotlivé poistné udalosti popisujú 
rozličné možné situácie. Vzorku sme generovali pretože sa nám nepodarilo z dôvodu citlivosti 
údajov získať reálne a zároveň relevantné informácie od poisťovní. Pri popise experimentov 
sme  uvádzali 
: 
- Popis situácie 
- Hodnoty vstupných premenných 
- Aktivované fuzzy pravidlá 
- Grafické znázornenie inferencie 
- Hodnotu výstupnej premennej 
- Zhodnotenie výsledku experimentu 

Experimenty boli vykonávané pri týchto podmienkach: 

Metóda defuzzifikácie: Center of Gravity (metóda ťažiska) 
AND metóda: metóda MIN: 
Aktivačná metóda: metóda MIN; 
Akumulačná metóda: metóda MAX; 

V nasledujúcom zo súboru vykonaných experimentov ako ukážku uvádzame dva z nich. 

EXPERIMENT 1 

Popis situácie: Poistník nahlásil poisťovni počas svojho iba dvojročného poistenia už štvrtú 
poistnú udalosť, pričom jeho posledná poistná udalosť bola hlásená iba pred dvoma mesiacmi 
a jeho poistné riziko je 50%. 

Hodnoty vstupných premenných: Doba poistenia – 2 roky, História pohľadávok – 4 
pohľadávky, Posledná nahlásená poistná udalosť – 2 mesiace, Riziko poistenia – 50%, Výpis z 
registra trestov – 0%. 

Aktivované fuzzy pravidlá: RULE 17 : IF doba_poistenia IS kratka AND historia_pohladavok 
IS stredna AND doba_od_posl_udalosti IS kratka AND riziko_poistenia IS stredne THEN 
index IS velmi_vysoka_pravdepodobnost. Grafické znázornenie inferencie je na obr. 2. 
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Obr. 2. Grafická inferencia pre Experiment 1. 

Hodnota výstupnej premennej: Index podvodnosti = 0.8058 
Zhodnotenie výsledku experimentu: Táto poistná pohľadávka je z veľmi vysokou 
pravdepodobnosťou (80.58%) podvodná. 

EXPERIMENT 2 

Popis situácie: Rovnaká situácia ako v experimente 1, avšak riziko poistenie je 80%. 
Hodnoty vstupných premenných: Doba poistenia – 2 roky, História pohľadávok – 4 
pohľadávky, Posledná nahlásená poistná udalosť – 2 mesiace, Riziko poistenia – 80%, Výpis z 
registra trestov – 0%. 

Aktivované fuzzy pravidlá: RULE 18 : IF doba_poistenia IS kratka AND historia_pohladavok 
IS stredna AND doba_od_posl_udalosti IS kratka AND riziko_poistenia IS vysoke THEN 
index IS vysoka_pravdepodobnost. Grafické znázornenie inferencie je na obr. 3. 

Obr. 3. Grafická inferencia pre Experiment 2. 

Hodnota výstupnej premennej: Index podvodnosti = 0.6242 
Zhodnotenie výsledku experimentu: Zvýšené poistné riziko zmiernilo pravdepodobnosť 
podvodnosti o takmer 20%, takže pravdepodobnosť, že poistná udalosť je podvodom je 
62.42%. Celkové vyhodnotenie všetkých experimentov je v tabuľke 1. 

Tabuľka 1 
Celkové vyhodnotenie všetkých experimentov. 

VI. ZÁVER

Zámerom tejto práce bolo vytvoriť prehľad teoretických východísk fuzzy logiky v oblasti 
poisťovníctva a poistných podvodov a predložiť vlastné riešenie problému ich odhaľovania. 
Toto praktické riešenie sa od ostatných modelov pre účel odhaľovania poistných podvodov líši 
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tým, že neoperuje ani tak z konkrétnymi indikátormi podvodu, ako skôr s činiteľmi, 
prostredníctvom ktorých systém dokáže odhadnúť mieru hodnovernosti poistníka. Tento 
prístup ponúka na jednej strane možnosť účinne analyzovať poistníkove renomé, no na druhej 
strane neberie do úvahy konkrétne indikátory, ktorú súvisia bezprostredne s poistnou 
udalosťou. 
Prvá časť práce pojednáva o teórii fuzzy logiky a fuzzy expertných systémov v poisťovníctve 
ako takom a následne v jednotlivých oblastiach poisťovníctva akými sú klasifikácia a 
prijímanie poistného rizika, či tvorba poistných sadzieb a cien. Druhá časť tejto práce sa 
venovala už priamo problematike poistných podvodov a ich odhaľovania. V tejto kapitole sme 
sa z dôvodu mimoriadne širokej domény zamerali hlavne na podvody poistenia automobilov. 
Rozobrali sme v nej hlavné indikátory  odhaľovania podvodných udalostí a predložili prehľad 
metód a prístupov ich vyšetrovania. Tretia časť práce sa zaoberala návrhom a implementáciou 
fuzzy modelu pre podporu odhaľovania podvodných poistných pohľadávok. Táto časť sa 
skladala z programovej modifikácie využívajúceho softvéru jFuzzyLogic a implementácie 
navrhnutej bázy znalosti. V poslednej, štvrtej časti z názvom Experimenty sme vykonali 
testovanie navrhnutého a implementovaného modelu. Na vzorke desiatich rozličných 
poistných udalostí sme preukázali funkčnosť a užitočnosť vytvoreného fuzzy expertného 
systému.  
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Abstrakt — Príspevok je zameraný na návrh zosilňovača s jedným vstupom na báze MOS-FET 
pre širokopásmovú gigahertzovú oblasť. Návrh je orientovaný na realizáciu integrovaného obvodu 
zosilňovača v technológii 0,35 μm SiGe BiCMOS, i keď ku kompletnému návrhu mikroštruktúry 
ešte len pristúpime v budúcnosti. Je uvedené zdôvodnenie voľby kaskódovej štruktúry jadra zosil-
ňovača a návrh jeho celkovej štruktúry so zohľadnením poskytovaných modelov a parametrov 
technológie AMS. Pre posúdenie tohto návrhu v simulovanej podobe boli v programe ICstudio 
(Mentor Graphics) urobené analýzy, a ich výsledky boli porovnané s niektorými podobne oriento-
vanými návrhmi publikovanými v literatúre.  

Kľúčové slová — 0,35 μm BiCMOS, LNA, zosilňovač, ASIC, návrh integrovaných obvodov 

I. ÚVOD 
Nízkošumové zosilňovače (LNA – Low Noise Amplifier) slúžia ako vstupné obvody pri 

príjme rádiofrekvenčného (RF) signálu v oblasti príjmu satelitného, mobilného telefónneho, 
televízneho, ako aj ich hybridov, v monitorovacích systémoch, UWB systémoch a pod. LNA sa 
realizujú väčšinou v integrovanej podobe, čo súvisí so snahou naplniť niekoľko náročných 
požiadaviek súčasne. Z ich názvu vyplýva, že okrem požiadavky na zosilnenie ide o prísnu 
požiadavku na ich vlastný nízky šum. Je to z dôvodu ich práce vo vysokofrekvenčnej až ultra-
vysokofrekvenčnej oblasti, kde pri príjme je pomer signálu a šumu relatívne veľmi nepriaznivý, 
a vlastný šum zosilňovača by tento príjem mohol úplne znemožniť. Táto práca vznikla na báze 
vývoja systémov spracujúcich UWB-radarové signály (UWB – Ultra WideBand – ultraširoko-
pásmový) na domovskej katedre, z čoho vyplýva aj požiadavka na širokopásmovosť zosilňova-
ča (orientačne v pásme 6 až 8,5 GHz) a nízky príkon s napájaním mínus 3,3V. 

Viacero firiem vo svete sa špecializuje na výrobu tzv. zákazníckych špecializovaných integ-
rovaných obvodov (Application-Specific Integrated Circuits– ASIC) s využitím CMOS techno-
lógie. Technológia rakúskej firmy AMS (Austria MicroSystems) zahŕňa ako unipolárne 
(CMOS), tak bipolárne tranzistory s dĺžkou kanála 0,35 μm (technológia 0,35μm SiGe BiC-
MOS), a tiež pasívne prvky na jednom chipe. Domovská katedra používa na návrh obvodov, ich 
mikroštruktúry, ako aj na simulácie ich funkčnosti zakúpený softvérový dizajnérsky nástroj 
ICstudio od spoločnosti Mentor Graphics. Tento nástroj využíva aj knižnice modelov výrobcu 
AMS, u ktorého je perspektívne možné dať tieto obvody vyrobiť. Preto budú návrh a simulácie 
vybraného nesymetrického zosilňovača s MOS tranzistormi uskutočňované v súlade s technoló-
giou AMS.  

V prvej časti príspevku je ozrejmená opodstatnenosť využitia kaskódovej štruktúry v navrho-
vanom zosilňovači. V ďalších častiach je uvedený navrhovaný zosilňovač, jeho vlastnosti zís-
kané simulačnými analýzami a ich porovnanie s parametrami z literatúry. 

II. KASKÓDOVÉ ZOSILŇOVAČE

Mnohé publikované zosilňovače pre podobnú oblasť (LNA v GHz oblastiach) sú realizované 
ako kaskódové, prípadne kaskóda tvorí ich jadro. Kaskóda je zosilňovač s dvoma tranzistormi 
(v našej schéme na Obr. 1 zapojenie tranzistorov T1 a T2), z ktorých prvý je v zapojení CS 
(Common Source – spoločný emitor) a druhý v zapojení CG (Common Gate – spoločné hrad-
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lo). Vlastnosti výsledného zosilňovača sú takto vhodne navrhnutou kombináciou oboch spomí-
naných (pri CS: vysoký vstupný odpor a veľký napäťový zisk; pri CG: nastaviteľná výstupná 
impedancia, funkcia prúdového buffra a zvýšená medzná frekvencia) [1]. 

Medzná frekvencia fT obvodu závisí od jeho vstupnej kapacity Cp (resp. od časovej konštanty 
τp vstupnej impedancie) obvodu nepriamo úmerne: 

fT =1/(2πτp) = 1/(2π RpCp). (1) 
Zvýšenie medznej frekvencie fT pri kaskódovom zapojení je dosiahnuté elimináciou Mille-

rovho efektu. Millerov efekt ako zväčšenie ekvivalentnej vstupnej kapacity CM (medzi vstupnou 
elektródou a zemou) pri vysokých frekvenciách sa prejavuje v dôsledku kapacitnej väzby medzi 
vstupom a výstupom, čo je pri zapojení CS (spoločný emitor) približne podľa vzťahu: 

CM = (1 + gmRL)CGD, (2) 
kde gm je transkonduktancia tranzistora v aktívnej oblasti, CGD je kapacita priechodu medzi 
elektródami G, D tranzistora a RL je zaťažovací odpor zapojenia CS.  

Pri kaskódovom zapojení priama kapacitná väzba medzi vstupom a výstupom zosilňovača 
neexistuje. Zaťažovaciu impedanciu tranzistora v zapojení CS tvorí vstupná impedancia tranzis-
tora v zapojení CG, čo je približne 1/gm1, kde gm1 je transkonduktancia prvého tranzistora. Z 
toho ekvivalentná vstupná kapacita kaskódy je 

Ckask=2CGD1, (3) 
čo je menej než CM vo vzťahu (2). Časová konštanta vstupného portu kaskódy τin je potom: 

τin = [RSi   ⃦Rin](CGS1 + 2CGD1), (4) 
a medzná frekvencia vstupného portu: 

 𝑓𝐻𝑖𝑛 = 1
2𝜋𝜏𝑖𝑛

. (5) 

Rsi a Rin  sú odpor zdroja signálu a vstupný odpor zosilňovača, CGS1 je kapacita medzi hradlom a 
emitorom prvého tranzistora. 

III. NÁVRH NESYMETRICKÉHO ZOSILŇOVAČA S MOS-FET S MODELMI PRVKOV AMS
V programe ICstudio sme navrhli najprv úvodnú štruktúru obvodu s ohľadom na požadované 

napájacie napätie mínus 3,3 V a na dĺžku vodivého kanála 0,35 μm. Pasívne prvky v tejto úvod-
nej štruktúre boli ideálne. Inšpiráciou pre tento obvod bol kaskódový zosilňovač uvedený v [2].  

Po simulácii správania sa takéhoto poloideálneho obvodu v simulačnom prostredí ICstudio, 
a na základe prijateľných výsledkov simulácie sme prikročili k adaptácii návrhu s využitím 
modelov pasívnych prvkov z technológie AMS, dostupných tiež v spomínanom programovom 
prostredí (Obr. 1). Na kaskódový prvý stupeň v ňom cez LC obvod naväzuje výstupný stupeň 
v zapojení CS. Komponenty LG1, LS1 a RF1 vhodne nastavené riešia vstupné impedančné 
a šumové prispôsobenie zosilňovača. LC obvody na výstupoch oboch stupňov zvyšujú zisk 
v celom pásme a induktor LG3 (peaking inductor)  pred hradlom výstupného stupňa zväčšuje 
jeho 3-dB pásmo. 

Obr. 1 Navrhovaná štruktúra obvodu širokopásmového zosilňovača 
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Použitá technológia AMS má svoje limity minimálnych a maximálnych hodnôt (rozmerov) 
súčiastok, preto sme v niektorých prípadoch museli využiť ich paralelnú, alebo sériovú kombi-
náciu (napr. rezistor RD2 by mal byť vytvorený paralelnou kombináciou rezistorov, a pod.). 
Realizácia indukčností by sa mohla uskutočniť tiež v rámci čipu, buď pomocou poskytovaných 
alebo vlastných navrhnutých špirálových obrazcov. Vzhľadom na ich rozmernosť je však na 
zváženie aj možnosť ich realizácie pomocou externých komponentov.  

IV. SIMULAČNÉ ANALÝZY

Analýzy uvedenej simulovanej obvodovej štruktúry, z ktorej by sme mohli vychádzať pri ná-
vrhu čipu, sú uvedené na Obr. 2 až 4. 

Obr. 2 Vľavo: parameter S21 navrhovaného simulovaného zosilňovača s hodnotami pod -14,8 dB v pásme 6 až 8,5 
GHz. Vpravo: S12 s hodnotami pod -56,4 dB. 

Obr. 3 Vľavo: parameter S11 navrhovaného simulovaného zosilňovača. V pásme 6 až 8,5 GHz má hodnoty -16,25 dB 
(pri 6 GHz) a nižšie. Vpravo:  S22 -  v pracovnom pásme má hodnoty -16,45 dB (pri 8,5 GHz) a nižšie.  

Napäťový zisk (S21) vo vyznačenom pásme medzi 6 až 8.5 GHz nadobúda hodnoty od 14 po 
14,8 dB. Klesá a rastie maximálne o 0,8 dB. Spätný prenosový koeficient S12 je dôležitý pre 
určenie stability obvodu. V celom pásme nadobúda hodnoty nižšie ako -56 dB, čo je hodnota, 
ktorá by mohla vyhovovať, vzhľadom k výsledkom opísaným v referenčnej literatúre týkajúcej 
sa nesymetrických ultravysokofrekvenčných LNA zosilňovačov (napr. [2],[3],[4],[5]). 

Činiteľ odrazu na vstupe S11, vyjadruje mieru neprispôsobenia vstupného portu obvodu 
zdroju signálu, čoho výsledkom je odrazenie časti výkonu späť do zdroja. Na Obr.3 má S11vo 
vyznačenom frekvenčnom rozsahu 6 – 8,5 GHz hodnoty -16 až -21,7 dB, čo pri porovnaní 
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s referenčnou literatúrou nie je zlé. 
Hodnoty činiteľa odrazu na výstupnom porte zosilňovača S22 vo vyznačenom frekvenčnom 

rozsahu sú od -16 do -19 dB.  
Na Smithovom diagrame (Obr. 4) čím je krivka frekvenčnej závislosti S11 a S22 bližšie k 

stredu (k bodu 1), tým je  prispôsobenie lepšie. Pritom možno pozorovať postupnú zmenu kom-
plexnej podoby týchto činiteľov, čo by nás zároveň mohlo nasmerovať k navrhnutiu prispôso-
bovacích obvodov na vylepšenie (zmenšenie) týchto odrazových parametrov.  

Obr. 4 Parametre S11 (ružová) a S22 (modrá) navrhovaného simulovaného zosilňovača v Smithovom diagrame. Krivky 
zobrazujú vývoj ich komplexného charakteru s frekvenciou. Čím bližšie k stredu (bod 1,0), tým lepšie. 

Na Obr. 5 je ako jeden z ďalších výsledkov analýzy simulovanej schémy vykreslený graf zá-
vislosti šumového čísla NF od frekvencie. Vo vyznačenom frekvenčnom pásme 6 až 8.5 GHz 
nadobúda hodnoty 3,3 až 5dB. Keby sa takéto hodnoty dosiahli aj v reálnom obvode, pri porov-
naní s publikovanými zapojeniami (napr. v [2] od 4 do 5 dB) by to mohlo byť uspokojivé. 

Obr. 5 Vľavo: výsledky šumovej analýzy navrhovaného simulovaného zosilňovača – hodnoty šumového čísla NF 
v oblasti 6 až 8,5 GHz sú v medziach 3,3 až 4,99 dB. Vpravo: kompresný bod simulovaného zosilňovača P-1dB = -9,5 

dBm 

Harmonické skreslenie vyšetrované približne v strede požadovaného pásma pre navrhovaný 
simulovaný obvod dosahovalo pri vstupnom výkone -1dBm hodnotu 0,013% a pri -30 dBm 
hodnotu približne 0,01%. 

1-dB kompresný bod pri simuláciách bol pri vstupnom výkone približne -9,5 dBm (Obr. 5 
vpravo). Tento bod hovorí o vstupnom výkone, pri ktorom sa zosilňovač dostáva do saturácie 
(zisk pri ňom klesne o 1 dB). 

V. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Pri návrhu sme sa okrem zadaných požiadaviek orientovali aj pomocou výsledkov publiko-
vaných v iných prácach (napr. v [2] až [5]). Spomínané práce sa líšili technológiami, šírkami 
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pásma, napájaním, aj ďalšími požiadavkami na ne kladenými. Väčšinou sa napr. jednalo 
o drahšie 0,18μm CMOS technológie. Porovnávané údaje sú stručne uvedené v Tabuľke 1,
pričom nie v každej práci sme našli publikované všetky údaje. 

Tabuľka 1 
Porovnanie simulačných výsledkov navrhovaného obvodu s inými prácami 

Parameter Náš návrh [2] [3] [4] [5] 
Frekvencia (GHz) 6 - 8,5 3,1 – 10,6 5,15 – 5,35 0,435 23,2 

S11 (dB) < -16 < -9,7 <-11 - -5 
S22 (dB) < -17 < -8,4 < -10 - - 3 
S21 (dB) 14 - 15 11,4±0,4 15,5 22 13,5 
S12 (dB) < -56 < -40 - 21 48 -30 

Šumové číslo (dB) 3,3 – 5 4,12 – 5,16 2 – 2,3 0,6 5,9 
Spotreba (mW) 470 22,7 10 10 55 
Napájanie (V) -3,3 1,9 1,8 2,5 3,6 

1-dB kompresný bod (dBm) -9,5 -7,86 - -12,5 -7 
Technológia CMOS 0,35 μm 0,18 μm 0,18 μm 0,35 μm SOI 0,18 μm 

VI. LAYOUT

Návrh vrstiev čipu je záležitosť, pri ktorej ešte môže dôjsť k situáciám, kedy je nutné navrh-
nutú schému alebo koncepciu riešenia prepracovať. Okrem dodržania integrity obvodu a správ-
nosti zapojenia, sú tu ešte ďalšie náročné kroky a činnosti. K nim patrí kontrola a prípadné 
potlačenie vzniknutých parazitných parametrov, ako aj záležitosti rozmerov a ich proporcií. 

Na Obr. 6 je ukážka menšej časti nášho zosilňovača “prenesená” do mikroštruktúry v prog-
rame ICstudio, kde vidno zjavný nepomer plôch, ktoré na čipe zaberajú plošné špirálové induk-
tory, kvôli ktorým je táto ukážka predvedená, oproti ostatným prvkom uvedeného obvodu. 
Riešenie indukčností preto môže byť napr. záležitosťou, ktorou sa bude treba ešte zaoberať.  

Izolačné vzdialenosti, veľkosti metalických plôch, proporcie oblastí tranzistorov ako aj všet-
kých prvkov a vodičov navrhovaného obvodu, atď., musia pritom vyhovovať požiadavkám 
technológie (tzv. “design rules”), ktoré na tomto čiastočnom morfologickom návrhu zatiaľ ani 
nie sú zohľadnené. Budú až predmetom našej ďalšej práce. 

Obr. 6 Ilustrácia pomerov plôch špirálových indukčností a ostatných prvkov obvodovej štruktúry vľavo 

VII. ZÁVER

Príspevok opisuje prvé fázy návrhu širokopásmového zosilňovača pre GHz-oblasť UWB ra-
darov v podobe 0,35 μm CMOS - integrovaného obvodu. Určenie tohto zosilňovača, a jeho 
plánované zapojenie do komplexnejšieho systému súvisia s ďalšími požiadavkami na jeho pa-
rametre, ako je linearita, nízky šum, napájanie a zvolená technológia výroby. Navrhnutá obvo-
dová štruktúra pri jej programových simuláciách v pásme 6 až 8,5 GHz vykazuje zosilnenie 
približne 15 dB, do maximálnej hodnoty vstupného výkonu -9,6 dBm, koeficient odrazu na 
vstupe nie viac ako -16 dB a koeficient odrazu na výstupe menej než -17 dB. Šumové číslo 
simulovaného navrhovaného zosilňovača dosahovalo menej než 5,2 dB a jeho spotreba asi 470 
mW. Pri týchto parametroch by sa mohlo v budúcnosti pristúpiť k návrhu morfológie masiek 
pre výrobu čipu a s tým súvisiacim ďalším krokom návrhu. 
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Abstrakt — V článku sa rozoberá problematika tvarovania základného modelu tak, aby tento 

tvarovaný model čo najlepšie vystihoval anatomické vlastnosti hlavy klonovaného človeka. Toto 

tvarovanie je vykonané na základe dvoch ortogonálnych pohľadov na ľudskú hlavu. Ide o čelný 

a profilový pohľad. V článku sú zhodnotené výsledky tvarovania pomocou 32 a 66 príznakových 

bodov. 

Kľúčové slová — 3R model, klon, tvarovanie, transformácia, FDP. 

I. ÚVOD 

V dnešnej technologicky vyspelej dobe sa kladie čoraz väčší dôraz na využívanie sociálnych 

sietí, virtuálnych realít slúžiacich k zábave a vzájomnej komunikácii. Je nevyhnutné riešiť 

problematiku virtuálnych postáv reprezentujúcich reálnych ľudí. Tieto postavy sa nazývajú 

klony. Sú to virtuálne repliky človeka sediaceho za počítačom. V tomto článku sa budeme 

zaoberať iba problematikou ľudskej hlavy. K vytvoreniu hlavy klonu je potrebný základný 

model ľudskej hlavy, ktorý sa upraví na základe anatomických čŕt daného človeka a textúra, 

ktorá reprezentuje výzor človeka. V tomto príspevku sa nebudeme zaoberať problematikou 

generovania textúr a textúrovania modelu. Ťažiskom článku bude tvarovanie základného 

modelu. V praxi exituje niekoľko možnosti zisťovania geometrického tvaru objektu. Medzi 

základné patrí skenovanie laserovým lúčom [1]. Veľmi modernou metódou je metóda 

stereoskopického snímania[2]. Tento príspevok je zameraný na základnú techniku tvarovania na 

základe dvoch ortogonálnych pohľadov na ľudskú hlavu[3].  

II. ZÁKLADNÝ MODEL A ORTOGONÁLNE POHĽADY NA ĽUDSKÚ HLAVU

Na obr.1 je zobrazený základný model  z čelného a profilového pohľadu. Pre jednoduchosť 

v tomto príspevku nebudeme tvarovať model celej hlavy [4],[5] ale iba časť tváre. Na obr.2 sú 

zobrazené ortogonálne pohľady na ľudskú hlavu.  

Obr.1 Čelný a profilový pohľad na základný 3R model   Obr.2 Čelný a profilový pohľad na ľudskú hlavu 
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III. TRANSFORMÁCIA ZO SÚRADNICOVÉHO SYSTÉMU

Pred premietnutím základného modelu do roviny snímok je nutné konvertovať polohu 

vrcholov jednotlivých polygónov danú trojicou súradníc do priestoru zdrojovej snímky [5]. Táto 

konverzia sa vykonáva pre každý vrchol zvlášť a  je daná vzťahmi 1 – 3. V praxi ide 

o ortografickú projekciu [6][7].

ℎ 𝑖 = 𝑁ℎ𝑖 + ℎ𝑝𝑜𝑠   (1) 

𝑣 𝑖 = −𝑁𝑣𝑖 + 𝑣𝑝𝑜𝑠   (2) 

𝑟 𝑖 = 𝑁𝑟𝑖  + 𝑟𝑝𝑜𝑠   (3) 

Toto je možné zapísať nasledovne 

𝑉 𝑖 =  
ℎ 𝑖
𝑣 𝑖
𝑟 𝑖

 +  

ℎ𝑝𝑜𝑠

𝑣𝑝𝑜𝑠

𝑟𝑝𝑜𝑠

 =  𝑁  −
ℎ𝑖

𝑣𝑖

𝑟𝑖

 +  

ℎ𝑝𝑜𝑠

𝑣𝑝𝑜𝑠

𝑟𝑝𝑜𝑠

           (4) 

kde 𝑉 𝑖  je stĺpcový vektor predstavujúci horizontálnu, vertikálnu a hĺbkovú súradnicu vrcholu

konvertovaného do priestoru zdrojovej snímky. Konštanta N predstavuje lineárne zväčšenie a 

hi, vi, ri sú pôvodné súradnice vrcholu v 3R priestore modelu. Index i predstavuje poradové číslo 

vrcholu. Konštanty hpos, vpos a rpos predstavujú posun. Tieto konštanty sú rovnaké pre celý 

model.  

Je zrejmé, že pri transformácii súradníc 3R priestoru do dvoch ortogonálnych 2R priestorov 

reprezentovaných dvoma snímkami budeme transformovať dvojicu súradních h,v → i,j   pre 

čelný pohľad a r,v → i,j pre profilový pohľad. Z uvedeného vyplýva, že horizontálna a hĺbková 

súradnica vrcholu po transformácii bude v rovine snímok reprezentovaná stĺpcom rastra 

a vertikálna súradnica bude reprezentovaná jeho riadkom. Toto je ilustrované na obr.3, pričom 

uvažujeme, že  

ℎ𝑝𝑜𝑠 = 𝑟𝑝𝑜𝑠 =  
𝑗𝑚𝑎𝑥

2
,         (5) 

 𝑣𝑝𝑜𝑠 =  
𝑖𝑚𝑎𝑥

2
,         (6) 

kde 𝑗𝑚𝑎𝑥  predstavuje horizontálny rozmer rastra a 𝑖𝑚𝑎𝑥  predstavuje vertikálny rozmer rastra

snímky. Zo vzťahov 5 a 6 je potom zrejmé, že obrazový prvok (op) so súradnicou (hpos, vpos) 

bude stredom snímky čelného pohľadu a op so súradnicou (rpos,vpos) bude stredom snímky 

profilového pohľadu.   

Obr.3 Transformácia 3R priestoru do dvoch ortogonálnych rovín 

Pre spätnú transformáciu bude platiť vzťah 7. 
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ℎ𝑖

𝑣𝑖

𝑟𝑖

 =

 −

ℎ 𝑖
𝑣 𝑖
𝑟 𝑖

 − −

ℎ𝑝𝑜𝑠
𝑣𝑝𝑜𝑠
𝑟𝑝𝑜𝑠

 

𝑁
(7) 

Spätná transformácia je znázornená na obr.4 

Obr.4 Transformácia dvoch ortogonálnych rovín do 3R priestoru 

IV. TVAROVANIE 3R MODELU ĽUDSKEJ HLAVY

Tvarovanie základného modelu pozostáva z nasledujúcich operácii 

 Transformácia súradnicového systému modelu do súradnicových systémov snímok.

 Priemet transformovaného modelu do zdrojových snímok.

 Hrubá aproximácia zdrojových snímok modelom a úprava parametra N a parametrov

posunutia.

 Modifikácia príznakových bodov.

 Spätná transformácia modelu z rovín snímok do 3R priestoru modelu.

Pod hrubou aproximáciou budeme rozumieť také preloženie zdrojových snímok modelom, 

kedy pomocou lineárneho zväčšenia a posunu docielime to, že model bude bez modifikácie 

príznakových bodov čo najlepšie zodpovedať predlohe. V našom prípade sme túto aproximáciu 

robili vzhľadom na oči klonovaného subjektu. Takáto aproximácia je na obr.5 

Obr.5 Čelný a profilový pohľad na ľudskú hlavu preložený základným modelom 
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V. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

A. Tvarovanie na základe 38 príznakových bodov 

Na obr.6 je zobrazený priemet základného modelu a v ňom je zelenou farbou vyznačených 

38 príznakových bodov. V štandarde MPEG-4 sa tieto príznakové body nazývajú facial 

definition parameters (FDP), čo v doslovnom preklade znamená definičné parametre tváre 

[3],[9].  Na obr.7  sú tieto body vyznačené v zdrojových snímkach. Na základe týchto bodov 

bude základný model, ktorý bol premietnutý do zdrojových snímok, tvarovaný. Na obr.8 je 

tvarovaný model premietnutý do zdrojových snímok.  

Obr.6 Čelný pohľad na model ľudskej hlavy s 38 príznakovými bodmi 

Obr.7 Čelný a profilový pohľad na ľudskú hlavu   Obr.8 Čelný a profilový pohľad na ľudskú hlavu 
s vyznačenými 32 príznakovými bodmi   preložený tvarovaným  modelom 

Z obr.8 je zrejmé, že 32 príznakových bodov nepostačuje k tvarovaniu základného modelu. 

Na  preloženom modeli sú zjavné deformácie.  

B. Tvarovanie na základe 66 príznakových bodov 

Tak isto ako v prípade s 38 príznakovými bodmi je na obr.9 je zobrazený priemet základného 

modelu a v ňom je vyznačených 66 príznakových bodov. Na obr.10  sú tieto body vyznačené 

v zdrojových snímkach. Na obr.11  je tvarovaný model premietnutý do zdrojových snímok.  

Obr.9 Čelný pohľad na model ľudskej hlavy s 66 príznakovými bodmi 
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Obr.10 Čelný a profilový pohľad na ľudskú hlavu   Obr.11 Čelný a profilový pohľad na ľudskú hlavu 
s vyznačenými 66 príznakovými bodmi  preložený tvarovaným  modelom 

Na obr.11 je vidieť, že  pri použití 66 príznakových bodov je model kontúram hlavy 

prispôsobený dostatočne.  

VI. ZÁVER

V príspevku sme popísali základnú techniku tvarovania modelu ľudskej hlavy pomocou dvoch 

ortogonálnych pohľadov. Ako potvrdzujú dosiahnuté výsledky, pomocou tejto techniky je 

pomerne jednoduché dosiahnuť požadovaný tvar modelu. Nevýhodou daného prístupu k 

tvarovaniu je, že k aproximácii je potrebné modifikovať pomerne veľký počet vrcholov – 

príznakových bodov. Ako sme ukázali k aproximácii postačuje 66 bodov. Tento nedostatok je 

možné odstrániť použitím DMS aproximácie[10][11], pri ktorej sa popisovanou metódou 

modifikuje iba obmedzený počet vrcholov. Na základe ich zmenenej polohy sa poloha 

ostatných vrcholov, ktoré sú priľahlé vypočíta ich DMS aproximácia. Ďalším nedostatkom je to, 

že ak nie sú k dispozícii ortogonálne pohľady na ľudskú hlavu, nie je možné tento prístup 

aplikovať. Túto nevýhodu nie je možné odstrániť modifikáciou tejto metódy. Tento problém je 

možné vyriešiť použitím stereoskopického snímania ľudskej hlavy.  
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Abstract – This thesis [1] investigate possibilities of automatic creation of graphical
user interface via tools of artificial intelligence. Importance of graphical user interface
is common knowledge, as for developers and administrators who are using more complex
software solutions day by day focused mainly on assisting them with their tasks, and as for
common users which can not know every owned program so thoroughly that they could use
command prompt, not to mention today multimedial needs of users. They need intuitive
and simplistic interface so they could input their mostly abstract requirments for programs.
For contemporary large software companies is common to have vast design department for
graphical user interface, as in general this applies: more effective comunication with device
I can have, more productive I can become. Also, learning curve for user friendly interfaces
tends to be smoother, allowing users for faster and better accommodation to the new
technology. Therefore this thesis’s goal is to cover possibilities of potential use cases of
artificial intelligence technology and obstacles related to them. This applies mainly to a
question, whether we are capable of creating system that designs graphical user interface
in innovative way, and to a question of whether we are able to create system that can even
remotely get close to the quality work of their human counterparts. Throughout the thesis
we will present kind of wrapper, which creates simplified API to graphical interface toolkit
suitable for use with means of artificial intelligence, in this case an evolutionary algorithm,
and also suitable for human operator. At the end of the Thesis, there will be demonstration
of using this API.

Keywords – artificial intelligence, Automatic creation of graphical user interface

I. INTRODUCTION

Aim of this work is to design and construct API for better applicability of artificial intelligence
at designing graphical user interface. It considers itself as spiritual descendant to the work of Milan
Ilavsky [2], whose work was presenting interactive evolutionary algorithms for GUI design. In
his work, he manipulated design of GUI indirectly – through XML, as many others before him,
in addition to CSS, JavaScript and XUL. Elementary function is provided by generating XML
templates, which were presented for users for evaluation, which eventually may lead to desired
outcome. This thesis will concentrate of possibility of direct manipulation of GUI design, contrary
to indirect one described just now. Therefore, there will be needed access to graphical toolkit API
for it to be feasible, which will be called AItk – abbreviation of artificial intelligence toolkit. This
accoplishement is main goal of this work. In general, attributes as color of widgets, or their order
of appearance, will not be taken into consideration, although it was quite large part of previous
indirect methods. Focus will be switched to simplified, non-strict non object oriented API, with
partly predefined values, and to gathering a list of widgets, which will be interpolated into tree
structure with help of evolutionary algorithm and then, the best individual of the last generation
according to fitness function , will be generated from this tree as full pledged GUI. Colors, fonts,
and other minor parameters should be serviced by themes and other customization tools. There
will be also few examples of the finished GUI, to proove the suitability of AItk toolkit for its
role in implementation of artificial intelligence into GUI design.

II. GRAPHICAL TOOLKIT

Gtk+ toolkit is selected for this thesis, as it provides binds for many common languages, have
rich and helpful community, and is dependent only on its libraries. In short, you can use and run
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Fig. 1: Example of application using Gtk+ toolkit for their GUI.

Fig. 2: Elementary architecture layout of Gtk+ toolkit under Linux [3].

Gtk+ as your application GUI anywhere, as long as it have its libraries. KDE, for example, needs
full desktop environment integration for it to function. Example of Gtk+ enabled application can
be seen at figure 1, and basic architecture for Gtk+ toolkit is presented at figure 2.

A. API

Gtk+ toolkit is written in C programming language. It makes available its API to many other
programming languages through programming language binds, so you are not forced to use C for
your application. As most of the graphical toolkits, Gtk+ uses widgets to represents its elements,
and connects them in specific ways to create final GUI. API allows you to tap into its functions
to create and destroy such widgets, to modify their properties and to connects them the way
you need. Language binds are realized by connecting original C function implementation to the
function representing it in some other language.

B. AItk

As Perl language [4] will be used to implement new API, we will need to get Gtk+ binds for
it. Those are provided by Gtk3 module, which in turn use another module, which dynamically
binds functions in Gtk+ to its Perl counterparts. AItk module is build on top of this Gtk3 module.
Acronym AItk stands for Artificial intelligence toolkit, as the goal is to simplify the use of API,
get rid it of object oriented strictness, and in the end, enable it for means artifcial intelligence.
As opposed to previous works, which focused on indirect manipulation of widget layout through
embedded XML/CSS/whatever, AItk try to enable direct manipulation of widgets and its relations
to each other.

In the presented code segment 1 there is implementation of three CheckButton widgets using
Perl Gtk3 module. The code segment 2 is the same implementation of CheckButtons, although
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my $checkbox1 = Gtk3::CheckButton->new_with_label (’Editable’);
$checkbox1->signal_connect (toggled => \&toggle_checkbox, "editable");
$checkbox1->set_active (1);
$hbox->pack_start ($checkbox1, 1, 1, 0);

my $checkbox2 = Gtk3::CheckButton->new_with_label ("Visible");
$checkbox2->signal_connect (toggled => \&toggle_checkbox, "visible");
$checkbox2->set_active (1);
$hbox->pack_start ($checkbox2, 1, 1, 0);

my $checkbox3 = Gtk3::CheckButton->new_with_label ("Icon");
$checkbox3->signal_connect (toggled => \&toggle_checkbox, "icon");
$checkbox3->set_active (0);
$hbox->pack_start ($checkbox3, 1, 1, 0);

Table 1: Definition of three CheckButton widgets together with their corresponding functions in
application, setting their active/inactive status, and add them to vertical Box widgets, using Perl
Gtk3 module.

checkbox my $checkbox1, "Editable", \&toggle_checkbox, "editable";
checkbox my $checkbox2, "Visible", \&toggle_checkbox, "visible";
checkbox my $checkbox3, "Icon", \&toggle_checkbox, "icon";

active $checkbox1, $checkbox2;
inactive $checkbox3;

pack $hbox, $checkbox1, $checkbox2, $checkbox3;

Table 2: Same definition with same purpose as in code block 1, but instead of Perl Gtk3 module,
AItk module is used. Notice how much space and readability we gained from using AItk over Perl
Gtk3, together with simpler and more user friendly syntax. The cost are certain predefined values
in certain function calls, although now you dont have to study Gtk+ toolkit to make general GUI
layout for your application. It feels more like scripting than using widgets represented as objects.

using AItk instead of Gtk3 module. The main difference in code length and readability is very
visible and clear, although what is not easily seen is the non-strict syntax. All of the arguments to
checkbox function are optional, beside the variable that is there to store the Gtk+ object. Also
notice how you have to define all arguments in pack_start method for box widget, while with
AItk implementation you just do not care about those arguments, as they are optional, or better
said, predefined to certain values if none are given as arguments.

To look into the details, we will use code snippet 3, which shows the reimplementation of
GtkButton widget to the AItk toolkit. In this spirit is reimplemented every Gtk+ API, that
AItk implements. This allows faster code creation and better code manipulation, from which
artificial intelligence can benefit. Selected widgets, like buttons, checkboxes, and other types,
are inserted into \%AItk hash, which collects these widgets with additional information, like
window to which it belong, or its membership in group of other widgets. This will be later used
by evolutionary algorithm as leaves to the n-ary tree, together with Window widget as tree’s
root. This is implementation specific, and can be changed to collect all widgets, or can be done
maually. Right now, it is implemented inside of AItk functions, but it may be changed in the
future.

III. EVOLUTIONARY ALGORITHM

Evolutionary Algorithm [5] is used to demonstrate the feasibility of AItk toolkit for use with
means of artificial intelligence. Its implementation is simple. Individual is implemented as n-ary
tree, composed of user defined widgets and glued with special widgets, called containers, whose
role is to contian other widgets, implicitly or explicitly dictating their layout. Programmer defines
only widgets, containers are filles in by EA. Order of childres in tree’s node is not taken into
consideration, and there can not be container farther than 2 nodes away from leaf, so there is no
container stacking. Example of initialized individual can be seen on figure 3.Fitness function is
simple addition of window dimensions.
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### GtkButton ###
sub button (\$;$$@) {

my $button = shift;
my ($name, $code, @params);

$name = shift if (!ref $_[0]);
$code = shift if (ref $_[0] eq ’CODE’);
@params = @_ if (scalar @_);

$$button = Gtk3::Button->new ($name);
$$button->signal_connect ( clicked => $code, @params ) if $code;

insert_element($button);
}

Table 3: Reimplementation of Gtk3::Button widget. This implementation supports defining various
attributes at the same time the button is created. This allows for cleaner and more readable code,
as there is no need to call separate functions for each attribute of the button that is in need of
changing.

Fig. 3: Sample of n-ary tree, representing individual in Evolutionary Algorithm.

Allowed containers were GtkGrid and GtkBox. GtkGrid was used exclusively as base layout
for GtkWindow, into which all other containers were fitted. GtkBox could be set as vertical or
horizontal. As genetical operator was used mutation, with fixed 30% chance on mutating any
container into different type. Grid was left unhandled, while other containers could be either
vertical or horizontal box, so a individual initialization played quite big role in the outcome of
evolution. Example of initialized individual can be seen on figure 4.

IV. RESULTS OF EVOLUTION

Population size was set to 100, to generate as much diversity as possible, due to limitations
mentioned before. Number of generations was 10, and algorithm was run several times. Best
individuals from the last generation of each run include 5 and 6. As fitness function is just simple
addition of window dimensions, it pushes the window into more compact, square–like window,
instead of long noodles that spread through the whole height or width of the monitor.
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Fig. 4: Example of randomly initialized individual. Big unused areas and stretched buttons can
be seen clearly. This will be partially fixed by evolution, and it also may be helped with defining
lower padding among buttons and setting them to not expand.

Fig. 5: This individual was defined with active elements set to expand and fill. Therefore, the
buttons are still a bit stretched, although layout is reminescent of traditional used one, considering
the fact that buttons are shifted to two edges of window to allow text to have biggest space. Only
differences are the side, which are used – instead of top and right window border, this individual
chose right and bottom border of the window for docking the buttons.
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Fig. 6: Another window layout, which won the evolutionary race and became the best individual
out of the last generation. This time, the fill and expand attributes of the buttons are negative. It
is quite compact and elegant, considering the previous example and the simplicity of evolutionary
algorithm. There is central text area, thinly bordered on left and right with set of buttons, and
bottom line of buttons is delimited by menu bar.

V. CONCLUSION

Experiments has shown us, that the AItk implementation of Gtk+ API is convenient to use and
valid tool for use regarding artificial intelligence. It removes strict syntax, make code readable
and easily modifiable. Therefore, simple AI implementation can manipulate directly with widgets,
setting them to requested values, and creating layout for any application. For now, only limit is
the complexity of AI resource used. With more complex implementation, better results can be
achieved. Regarding to AItk API, it needs to be worked on before it can be considered as tool
suitable for production use. There is a lot of methods and widgets to implement, and covering
whole Gtk+ API was not the goal of this thesis. Also, with real project, there may be few design
features that may be in need of removal, or maybe in need of addition. Some polish would be
handy too.
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Abstract — Zhlukovanie je technika, ktorá automaticky priraďuje podobné objekty do zhlukov. 

Svoje využitie nájde v mnohých oblastiach ako medicína, biológia, ale aj informačné technológie. 

V tejto práci sa zameriame na zhlukovanie slovenských textových dokumentov. Našim cieľom je 

porovnať niekoľko základných typov zhlukovacích algoritmov ako K-Mean, K-medoid, hierarchické 

zhlukovanie alebo samoorganizujúce mapy v závislosti od rôznych schém váženia. Výsledky ukazujú, 

že použitie základnej TF-IDF (Term Frequency Inverse Document Frequency) schémy 

a aglomeračného hierarchického zhlukovania alebo algoritmu K-mean dosahuje najlepšie výsledky.  

Keywords — hierarchické zhlukovanie, K-mean, samoorganizujúce sa mapy, TF-IDF 

I. ÚVOD 

Prudký rozvoj Internetu v poslednom desaťročí so sebou priniesol aj značný nárast textových 

údajov a dokumentov. Každým dňom pribúdajú na webe nové blogy, články v spravodajských 

portáloch, knihy v digitálnych knižniciach a pod. Prináša to so sebou nemalé problémy pri 

kategorizácii týchto dokumentov. Ak si chceme prečítať novinky zo sveta forexu a burzy, tak 

nechceme strácať čas prehľadávaním športových alebo bulvárnych článkov. Zhlukovanie je 

technika, ktorá nám môže pomôcť pri návrhu účinného systému na kategorizáciu textových 

dokumentov, a tým ušetriť čas napríklad pri prehľadávaní Internetu. 

Zhlukovanie predstavuje spôsob nekontrolovaného učenia, ktorý automaticky priraďuje 

objekty do skupín, pričom v jednej skupine by mali byť objekty čo najviac podobné a jednotlivé 

skupiny by mali byť od seba čo najviac rozdielne. Textové dokumenty sú priraďované do skupín 

na základe ich sémantickej podobnosti. Pri návrhu systémov na automatické zhlukovanie 

musíme dbať najmä na rýchlosť a účinnosť vytváraného systému. 

Slovenský jazyk radíme medzi vysoko flektívne jazyky, ktoré sa vyznačujú bohatou slovnou 

zásobou, veľkým počtom ohybných tvarov slov a množstvom výnimiek. Tieto faktory majú 

veľký vplyv pri vývoji akéhokoľvek štatistického nástroja, či už pri modelovaní jazyka, alebo 

pri kategorizácii dokumentov. 

Táto práca je zameraná na porovnanie niekoľkých základných typov zhlukovacích algoritmov 

a schém váženia pri automatickom zhlukovaní textových dokumentov v slovenčine. Našim 

dlhodobým cieľom je zlepšiť jazykový model pre systémy automatického rozpoznávania reči 

s veľkým slovníkom [1], a to vytvorením vnútrodoménového korpusu z doposiaľ získaných 

a predspracovaných textových dát [2]. Bloková schéma jednoduchého systému na zhlukovanie 

textových dokumentov je zobrazená na Obr. 1. Bloky systému budú opísané v nasledujúcich 

častiach práce. 

Obr. 1: Bloková schéma jednoduchého systému na zhlukovanie dokumentov 
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II. PREDSPRACOVANIE A FILTRÁCIA

Vektorový model (Vector Space Model - VSM) predstavuje najpoužívanejší spôsob 

reprezentácie textových dokumentov. Je to multidimenzionálny priestor, kde každému slovu 

priradíme špecifickú váhu na základe jeho výskytu v dokumente alebo celom korpuse. Tento 

priestor je charakterizovaný vnútorným rozptylom a vysokým stupňom dimenzionality, s čím 

súvisia vysoké výpočtové, časové a pamäťové nároky. Predspracovanie a filtrácia dokumentov 

preto predstavuje veľmi významný a potrebný krok pri vytváraní VSM modelov. Tvorí ju: 

 odstránenie tagovacích značiek, interpunkčných znamienok, neštandardných znakov

a pod. 

 eliminácia tzv. stop slov (neplnovýznamové slová ako predložky, spojky a pod.)

 úprava slov do ich základného tvaru (lematizácia), prípadne odstránenie koncovky

(stemmovanie) 

Na Obr. 2 je ilustrovaný príklad (úryvok z denníka Šport, 10.5.2013) predspracovania 

a filtrácie textového dokumentu. Z úryvku boli odstránené číslovky, interpunkčné znamienka, 

stop slová a zvyšné slová boli stemmované. Pomocou jednoduchých úprav sme dosiahli takmer 

50% úsporu priestoru na uchovávanie, pričom dokument zo svojho sémantického významu 

stratil len veľmi málo a je stále jasné, že sa jedná o dokument zo športovej domény. 

III. VEKTOROVÝ MODEL

VSM model môže byť vytvorený pomocou rôznych schém váženia, ktoré sú založené na 

lokálnych, globálnych alebo kombinovaných váhach slov. Lokálne váženie berie do úvahy 

výskyt slova len v spracovávanom dokumente. Binárne váženie patrí medzi najjednoduchšie 

spôsoby reprezentácie dokumentov pomocou lokálnych váh. Prideľuje binárnu 1 slovu, ktoré sa 

vyskytuje v dokumente a binárnu 0 slovu, ktoré sa v dokumente nevyskytuje. Medzi ďalšie 

lokálne váhy radíme aj tzv. frekvenciu výskytu slov (Term Frequency - TF), ktorá vyjadruje 

koľko krát sa slovo vyskytuje v dokumente: 

, ( ),t d t

x d

tf f x


  (1) 

kde ft(x) je rovné 1, ak sa slovo t vyskytuje v dokumente d. Predpokladáme, že ak sa slovo 

vyskytuje v dokumente častejšie, tak má pre význam dokumentu aj väčšiu váhu. Neznamená to 

však, že ak je výskyt slova n-krát väčší ako výskyt iného slova, tak má prvé slovo n-krát väčšiu 

výpovednú hodnotu ako druhé slovo. 

Globálne váženie pracuje s výskytmi slov v celom korpuse. Inverzná dokumentová frekvencia 

(Inverse Document Frequency - IDF) je najčastejšie používanou globálnou váhou a je 

definovaná nasledovne: 

, log ,t d

t

N
idf

df

 
  

 

 (2) 

kde N je počet dokumentov v korpuse a dft je počet dokumentov, v ktorých sa slovo t vyskytuje. 

Vhodnejšie je kombinovať lokálnu a globálnu váhu slova do jednej miery.  Vynásobením TF 

a IDF váh dostaneme TF-IDF (Term Frequency Inverse Document Frequency), ktorá sa 

najčastejšie používa pri vytváraní VSM modelov. Váhu slova t v dokumente d vyjadríme ako: 

, , , , log .t d t d t d t d

t

N
w tf idf tf

df

 
     

 

 (3) 

Obr. 2: Príklad predspracovania a filtrácie textového dokumentu 
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V Tab. 1 sú zobrazené ďalšie lokálne, globálne a kombinované schémy, ktoré môžeme použiť 

pri vytváraní VSM modelu [3], [4]. 

IV. ZHLUKOVANIE

Zhlukovanie dokumentov je vo väčšine prípadov založené na vypočítaní určitej miery, na 

základe ktorej sa zhlukovací algoritmus rozhodne, do ktorého zhluku má priradiť spracovávaný 

dokument. Porovnanie niekoľkých mier podobnosti dokumentov pri zhlukovaní je uvedené 

v [5]. Kullbackova-Leiblerova divergencia a Pearsonov korelačný koeficient dosahujú však 

z pomedzi všetkých navrhnutých mier najlepšie výsledky. V nasledujúcej časti si priblížime tri 

základné typy zhlukovacích algoritmov, ktoré sme použili pri experimentoch.  

A. Hierarchické zhlukovanie 

Hierarchické zhlukovanie je založené na stromovom diagrame (dendogram), v ktorom dochádza 

k postupnému zhlukovaniu podobných objektov. Delíme ho do dvoch skupín na základe 

spôsobu spájania objektov.  

Aglomeračné zhlukovanie je založené na spájaní vždy dvoch alebo viacerých 

najpodobnejších párov na stromovom diagrame. Označuje sa aj ako zhlukovanie „zdola nahor“, 

keďže na začiatku je každý objekt vo svojom vlastnom zhluku a následne postupujeme 

v hierarchii diagramu nahor pokiaľ nepriradíme všetky objekty do jedného zhluku.  

Divizívna technika pracuje na opačnom princípe. Každý objekt je na začiatku v jednom 

spoločnom zhluku. Následne postupujeme v hierarchii diagramu „zhora nadol“ pokiaľ 

nepriradíme každý objekt do vlastného zhluku. Viac informácii o hierarchickom zhlukovaní 

môžeme nájsť v [6]. Na Obr.3 je uvedený príklad stromového diagramu, na ktorom bolo 150 

objektov priradených do troch zhlukov.  

Tabuľka 1 

Schémy váženia 

Lokálne váhy 

LTF  dttf ,1log 
logaritmus počtu výskytov slova v 

dokumente 
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dt
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log pravdepodobnostná IDF, alebo aj váha 

dôležitosti slova 

RIDF  ikp
IDF

,1

1
log




reziduálna IDF, definovaná ako rozdiel 

medzi aktuálnou IDF a IDF 

predpovedanou pomocou Poissonovej 

distribúcie 

Kombinované váhy 

ATC 

















































N

t t

dt

t

dt

df

N

tf

tf

df

N

tf

tf

1

2

,

,

log
max

5.05.0

log
max

5.05.0
kombinácia ATF a IDF, kde TF váha je 

normovaná maximálnou hodnotou TF v 

dokumente 

ENTROPY 

 








N

d d dt

dt

d dt

dt

t

d

dt

t

tf

tf

tf

tf

N

n

tf

1 ,

,

,

,

,

log
log

1

1





entrópia výskytu slova v celom korpuse, 

kde globálna váha 1-εt udáva, že dva slová 

s rovnakou TF v dokumente nemusia 

niesť rovnakú sémantickú informáciu pre 

daný dokument; TF normovaná počtom 

slov v dokumente nd 

LTU 

  

d

d

t

dt

navg

n

df

N
tf

_
2.08.0

log1log ,













LTU normuje LTF-IDF pomocou 

koeficientu, ktorý pracuje s počtom slov 

v dokumente a priemerným počtom slov 

v dokumentoch 

OKAPI 

 













 



















 dt

t

dt

d

d

dt

tf

dfN

tf
navg

n

tf

,
,

, 5.0
log

_
5.15.0

OKAPI podobne ako LTU zavádza počet 

slov v dokumente na normovanie lokálnej 

váhy; globálna váha normovaná pomocou 

TF váhy 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 415 

B. Iteračné metódy 

Iteračné zhlukovacie algoritmy využívajú pri zhlukovaní niekoľko iterácii. Slúžia na vylepšenie 

celkového zhlukovania, kedy s narastajúcim počtom iterácii by mali dosahovať vždy lepšie 

výsledky. 

K-mean radíme medzí jeden z najpoužívanejších zhlukovacích algoritmov. Zhlukuje objekty 

do k preddefinovaných zhlukov na základe vzdialenosti medzi k náhodne vybranými centroidmi 

(priemer bodov daného zhluku) a spracovávanými objektmi v priestore. Je vhodný pri 

spracovaní veľkého množstva údajov. K-medoid využíva medoidy, najvhodnejšie dátové body 

v príslušných zhlukoch. Je vhodný pri zhlukovaní menšieho množstva objektov. Porovnanie 

týchto dvoch iteračných algoritmov môžeme nájsť v [7]. 

C. Samoorganiyujúce sa mapy 

Samoorganizujúce sa mapy (Self-Organizing Map - SOM), alebo aj Kohonenove mapy 

predstavujú umelé neurónové siete, ktoré nájdu svoje uplatnenie aj pri zhlukovaní textových 

dokumentov. Sú založené na princípe nekontrolovaného učenia, ktoré umožňuje mapovať 

multidimenzionálny priestor do usporiadaného nízkorozmerného priestoru – mapy [8]. Podobne 

ako pri hierarchických a iteračných metódach, aj tu musíme dopredu zadefinovať koľko máp 

(zhlukov) chcem vytvoriť. Výpočtový proces je náročnejší a komplikovanejší ako 

pri predchádzajúcich metódach a je komplexne popísaný v práci [9]. Existujú aj rôzne rozšírené 

verzie SOM ako algoritmus GHSOM (Growing Hierarchical SOM) alebo LabelSOM, ktoré sú 

popísané v [8]. 

D. Hodnotiace miery 

Na vyhodnotenie úspešnosti zhlukovacích algoritmov môžeme využiť interné alebo externé 

hodnotiace miery. V našich experimentoch sme sa rozhodli použiť externé miery ako entropiu 

(Entropy) a čistotu (Purity) zhlukov. 

Čistota zhluku je definovaná ako pomer medzi počtom dokumentov z jednej kategórie 

k celkovému počtu dokumentov v danom zhluku: 

 
1

max ,i

r r
i

r

P C n
n

 (4) 

kde max nr
i
 vyjadruje počet dokumentov z dominantnej kategórie a nr vyjadruje počet

všetkých dokumentov v zhluku Cr. Celková čistota zhluku je definovaná ako suma vážených 

individuálnych čistôt zhluku: 

 
1

,
ik
r

r

r

n
purity P C

n

 (5) 

kde n vyjadruje celkový počet dokumentov v korpuse. Ak je hodnota čistoty rovná 1, tak daný 

zhluk obsahuje dokumenty len z jednej kategórie. 

Entropia hodnotí koľko dokumentov z rôznych kategórii je obsiahnutých v jednom zhluku. 

Matematicky je definovaná nasledovne: 
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   (6) 

Obr. 3: Výsledný stromový diagram pri hierarchickom zhlukovaní 
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kde q udáva počet vytvorených zhlukov. Hodnota entropie má väčšiu výpovednú hodnotu, lebo 

berie do úvahy  počet dokumentov zo všetkých kategórii, nielen z dominantnej kategórie, ako 

tomu bolo pri čistote zhluku. Čím je hodnota entropie bližšie k 0, tým sme dosiahli lepšie 

zhlukovacie výsledky. Celkovú entropiu vypočítame ako sumu vážených individuálnych entropii 

vytvorených zhlukov: 

 
1

.
ik
r

r

r

n
entropy E C

n

  (7) 

Ďalšie externé miery ako F-skóre (F-Measure), či vzájomná informácia (Mutual Information) 

sú opísané v práci [10]. 

V. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY 

Vytvorená databáza pozostávala z 935 slovenských dokumentov z Wikipédie, ktoré boli 

rozdelené do 8 kategórii. Taktiež bol vytvorený zoznam 648 slovenských stop slov, ktoré boli 

následne odstránené z dokumentov. Ostávajúce slová boli stemmované pomocou upraveného 

nástroja na segmentáciu morfém s názvom Morfessor [11]. V Tab. 2 je zobrazená štatistika 

vytvorenej databázy. Ako je možné vidieť, databáza obsahuje viac ako 64 tisíc unikátnych slov. 

Vektorový model bol však vytvorený len zo slov, ktorých výskyt v celej databáze bol väčší ako 

3. Najviac dokumentov bolo z hudobnej domény, naopak najmenej z kategórie áut.

Po vytvorení databázy sme pristúpili k testovaniu rôznych zhlukovacích algoritmov 

v závislosti od rozdielnych schém váženia. Postupne sme otestovali aglomeračné a divizívne 

hierarchické algoritmy, K-mean, K-medoid a SOM. Na vytvorenie VSM sme použili schémy 

ako TF-IDF, TF-RIDF, Entropy, LTU, ATC a Okapi. Pri hierarchických a iteračných 

algoritmoch sme použili Pearsonov korelačný koeficient ako základnú mieru podobnosti. Na 

zhlukovanie sme použili štatistický nástroj R a knižnice amap, cluster a som.  

V Tab. 3 sú zobrazené celkové výsledky čistoty zhlukov a entropie v závislosti od rôznych 

schém váženia a zhlukovacích algoritmov. Ako je možné vidieť najstabilnejšie výsledky sme 

dosiahli pri použití algoritmu K-mean. Naopak najhoršie výsledky sme pozorovali pri použití 

algoritmu SOM. Celkovo najlepší výsledok sme dosiahli pri použití TF-IDF schémy 

a hierarchického aglomeračného zhlukovania s hodnotou entropie 0,017.  

Tabuľka 3 

Výsledky čistoty zhlukov a entrópie pri použití rôznych algoritmov a schém 

čistota zhluku entropia zhluku 

metóda kmean kmedoid hc_aglo hc_div som kmean kmedoid hc_aglo hc_div som 

atc 0.979 0.872 0.920 0.894 0.542 0.053 0.233 0.088 0.162 0.481 

entropy 0.981 0.810 0.870 0.961 0.626 0.047 0.292 0.139 0.079 0.354 

ltu 0.979 0.902 0.932 0.956 0.568 0.046 0.190 0.063 0.091 0.439 

okapi 0.972 0.875 0.419 0.707 0.299 0.061 0.217 0.615 0.303 0.768 

tf_idf 0.982 0.817 0.994 0.969 0.600 0.043 0.239 0.017 0.064 0.403 

tf_ridf 0.982 0.817 0.994 0.966 0.630 0.043 0.247 0.018 0.073 0.387 

Tabuľka 2 

Štatistiky vytvorenej databázy 

Kategória 
Počet 

dokumentov 

Počet unikátnych 

slov 

Autá 59 4 069 

Počítače 81 6 889 

Filmy 119 7 529 

Hokej 76 3 085 

Právo 100 7 109 

Medicína 113 10 572 

Hudba 280 16 690 

Vesmír 107 8 579 

Spolu 935 
64 522 

(23 666 s dft > 3) 
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VI. ZÁVER

Tento článok bol zameraný na analýzu rôznych základných zhlukovacích algoritmov 

a schém váženia pri zhlukovaní slovenských textových dokumentov. Najlepšie výsledky sme 

dosiahli pomocou klasickej TF-IDF schémy a aglomeračného zhlukovacieho algoritmu. Veľmi 

dobé výsledky sme dosiahli aj pri použití algoritmu K-mean. Algoritmus SOM sa ukázal ako 

nevhodný pri zhlukovaní dokumentov, avšak upravené verzie ako GHSOM alebo LabelSOM 

môžu priniesť lepšie výsledky pri zhlukovaní. Budúca práca by mala byť zameraná na 

kategorizáciu textu v úlohe doménovo-orientovaného modelovania slovenského jazyka s cieľom 

zlepšiť jazykový model pre systémy rozpoznávania reči s veľkým slovníkom. 
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Abstrakt — Tento príspevok sa zaoberá modelovaním prechodných javov v elektrizačnej sústave 
využitím nástroja EMTP ATP a ich následnou elimináciou využitím aktívnych a pasívnych prvkov. 

Kľúčové slová —elektrizačná sústava, prechodné javy, EMTP ATP 

I. ÚVOD 

Prechodné a dynamické deje výrazne ovplyvňujú spoľahlivý chod elektrizačnej sústavy 
spočívajúci v stave prevádzkových veličín systému. Ľubovoľná zmena prevádzkových 
parametrov systému má za následok narušenie ustáleného chodu (rovnovážneho stavu), 
v dôsledku čoho vzniká prechodný jav. Prechodné javy v elektrizačnej sústave vznikajú vždy pri 
prechode elektrizačnej sústavy z jedného ustáleného stavu do nového, alebo počas prechodného 
javu. Pokiaľ niektorý prevádzkový parameter zmení svoju hodnotu tak, že nedôjde k obnoveniu 
rovnovážneho stavu, dôjde k nestabilite systému. To je jeden z hlavných dôvodov prečo sa 
v súčasnosti kladie veľký dôraz na elimináciu týchto dejov. 

II.  PRECHODNÉ JAVY V ELEKTRIZAČNEJ SÚSTAVE

Prechodné javy chápeme ako časovú zmenu, pri ktorej sa mení určité množstvo energie 
viazané k danému elektrickému alebo k elektromechanickému systému obvodu na inú formu 
energie. Z tohto hľadiska môžeme prechodné javy rozdeliť na [4]: 

• Vlnové prechodné javy, ktorých čas trvania prechodného javu sa udáva
v mikrosekundách až milisekundách. 

• Elektromagnetické prechodné javy, s časom trvania radovo do 2 – 3 milisekúnd
(poistky) alebo od 0,1 sekundy až do 3 – 5 sekúnd (elektrická ochrana s výkonovým 
vypínačom), v závislosti od stupňa vypnutia. 

• Elektromechanické prechodné javy, s časom trvania v širokom časovom rozmedzí,
radovo od desatín sekundy až po niekoľko desiatok sekúnd. 

A. Elektromagnetické prechodné javy 

Medzi elektromagnetické prechodné javy je možné zaradiť tiež skraty. Skraty s priamo 
uzemneným stredným uzlom môžeme rozdeliť na [6], [8]: 

• trojfázový skrat,
• dvojfázový skrat,
• dvojfázový zemný skrat,
• jednofázový skrat.

Podľa impedancie skratového zapojenia je možné rozdeliť skraty na [3]: 
• dokonalé – pri nich je impedancia v mieste spojenia zanedbateľná,
• nedokonalé – pri nich má impedancia určitú hodnotu, ktorá ovplyvňuje veľkosť

skratového prúdu, 
• súmerné – postihnuté sú všetky tri fázy (trojfázový skrat),
• nesúmerné – postihnutá je iba jedna alebo dve fázy.

B. Vyššie harmonické v elektrických sieťach 

Termín „vyššie harmonické“, alebo len skrátene „harmonické“, značí sínusový (kosínusový) 
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priebeh napätia, respektíve prúdu, ktorých frekvencia je celočíselným násobkom základnej 
frekvencie, pre ktorú bola navrhnutá elektrická sieť [10]. 

Príčinou vzniku deformovaných priebehov napätí, respektíve prúdov sú nelineárne volt-
ampérové charakteristiky zariadení, ktoré sú inštalované v elektrizačnej sústave; predovšetkým 
sú to: frekvenčné meniče, usmerňovače, oblúkové pece, kompaktné žiarivky s elektronickým 
predradníkom, elektronicky spínané zdroje jednosmerného napätia a pod. 

Nakoľko sa menia výkonové pomery v sieti, mení sa aj definícia účinníka. V klasickom 
chápaní je účinník definovaný ako pomer činného výkonu prvej harmonickej k zdanlivému 
výkonu prvej harmonickej. V sieťach s deformovanými priebehmi napätí a prúdov sa však 
definuje tzv. skutočný účinník (power factor) ako: 

222 DQP

P

S

P

++
==λ (1) 

kde λ je skutočný účinník, S je zdanlivý výkon, P je činný výkon, Q je jalový výkon a D je 
deformačný výkon. 

Deformované priebehy napätí/prúdov vykazujú najčastejšie nasledovné negatívne účinky: 
• chybnú funkciu regulačných zariadení a ochrán,
• chybnú funkciu HDO a iných systémov sieťovej signalizácie,
• prídavné straty na kondenzátoroch,
• prídavný hluk motorov a iných prístrojov,
• telefónne interferencie,
• prídavné činné straty,
• zhoršenie tepelného režimu spotrebičov,
• zníženie životnosti zariadení,
• vznik nežiaducich rezonančných javov v sieti,
• nárast chýb meracích a regulačných zariadení a iné.

C. Prepätia v elektrických sieťach 

Prepätie je napätie, ktoré presahuje najvyššiu hodnotu prevádzkového napätia v elektrickom 
obvode. Všeobecne môže ísť o dlhodobý jav, ale v tomto príspevku budú uvedené a popísané 
len krátkodobé prechodné (tranzientné) prepätia. 

Impulzné prepätie je krátkodobé prepätie, trvajúce radovo nanosekundy až milisekundy. 
Patrí medzi najvýraznejšie a najškodlivejšie prejavy elektromagnetickej interferencie (rušivé 
vplyvy) a ohrozuje zvlášť elektronické zariadenia s hustou integráciou polovodičových 
súčiastok. 

Podľa pôvodu zdroje impulzného prepätia je možné rozdeliť na: 
• Atmosférické prepätie (LEMP – Lighting Electromagnetic Pulse),
• Spínacie prepätia, ktoré vznikajú pri spínaní v obvodoch a sieťach (SEMP – Switching

Electromagnetic Pulse), 
• Prepätie spôsobené nukleárnymi výbuchmi (NEMP – Nuclear Electrostatic Pulse),
• Prepätia vzniknuté pri výbojoch statickej elektriny (ESD – Electrostatic Discharge).

III. ELIMINOVANIE PRECHODNÝCH JAVOV V EMTP – ATP

Prechodné javy boli realizované na modelovej 0,4 kV sieti (napájanej z 22 kV uzla). Záťaž 
odoberala prirodzený výkon pre 0,4 kV vedenie. 

A. Prepätia v elektrickej sieti 

Obr. 1  Schéma siete s prídavným zdrojom 5. harmonickej a jej eliminácia pasívnym filtrom v EMTP – ATP 
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Eliminácia pasívnym prvkom bola realizovaná RLC filtrom zapojeným paralelne k modelu 
záťaže (resp. paralelne k zdroju 5. harmonickej). Výpočet RLC filtra pre eliminovanie 
5. harmonickej:

( ) ( ) Ω08181,0Zataz == LRLCL XX  (2) 

( )
µF34,155

502

08181,0
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2

2
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⋅⋅
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π
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Po zadaní parametrov RLC prvku v EMTP – ATP, bol zadaný čas zopnutia vypínača na 
hodnotu 0,05 sekundy. Od tohto času eliminuje pasívny filter 5. harmonickú a výsledok 
simulácie podľa schémy na Obr. 1 je možné vidieť na Obr. 2. 

(f ile 400V_5harmonicka_pasív ne.pl4; x-v ar t)  v :X0010A-     v :X0010B-     v :X0010C-  
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Obr. 2  Výsledný priebeh napätia pred a po eliminácii pasívnym prvkom 5. harmonickej (v čase 0,05 s) 

B. Eliminovanie vyšších harmonických aktívnym filtrom 

Obr. 3  Schéma siete s prídavným zdrojom 5. harmonickej a jej eliminácia aktívnym filtrom v EMTP – ATP 

Eliminovanie 5. harmonickej bolo v tomto prípade realizované pridaním ďalšieho zdroja 
s rovnakou amplitúdou, ale s opačnou fázou k zdroju vyššej harmonickej. Navyše, do série ku 
kompenzačnému prúdovému zdroju bol pridaný RLC prvok, ktorý zabezpečuje zníženie vplyvu 
asymetrie siete. 

V praxi tento RLC prvok nie je potrebný, ale nakoľko EMTP – ATP pridáva do siete ďalší 
pevný zdroj, zapríčiňuje to zníženie amplitúdy napätia (prúdový zdroj musí mať rovnakú 
impedanciu, teda vyžaduje sa RLC prvok) [5]. 

(f ile 400V_5harmonicka_aktiv ne.pl4; x-v ar t)  v :X0013A-     v :X0013B-     v :X0013C-  
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Obr. 4  Výsledný priebeh napätia pred a po eliminácii aktívnym prvkom 5. harmonickej (v čase 0,05 s) 
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C.  Model blesku a jeho eliminovanie 

Obr. 5  Schéma siete s prídavným zdrojom blesku a jeho eliminácia zemniacim lanom (prvok MOV) v EMTP – ATP 

Ako model úderu blesku do fázy L1 (400 V sieť) bol použitý prúdový zdroj typu Heidler 15 
a Cassieho model oblúka, ako je zobrazené na Obr. 5. 

Eliminovanie blesku (vplyvu prepätia) bolo realizované modelom zemniaceho lana ZnO, t.j. 
v tomto prípade bol použitý prvok MOV v prostredí EMTP – ATP. 

(f ile 400V_blesk_L1.pl4; x-v ar t)  v :X0009A-     v :X0009B-     v :X0009C-  
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Obr. 6  Výsledný priebeh napätia (prepätia) zapríčineného úderom blesku do fázy L1 (fáza A) pred elimináciou 
zemniacim lanom 

(f ile 400V_blesk_L1.pl4; x-v ar t)  v :X0017A-     v :X0017B-     v :X0017C-  
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Obr. 7  Výsledný priebeh napätia (prepätia) zapríčineného úderom blesku do fázy L1 (fáza A) po eliminácii zemniacim 
lanom 

Priebeh prúdu pri údere blesku do fázy L1 s využitím zemniaceho lana ZnO a bez neho je 
zobrazený na nasledujúcich grafoch, Obr. 8 a Obr. 9. 

(f ile 400V_blesk_L1.pl4; x-v ar t)  c:X0017A-     c:X0017B-     c:X0017C-  
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Obr. 8  Výsledný priebeh prúdu zapríčineného úderom blesku do fázy L1 (fáza A) bez využitia zemniaceho lana 
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(f ile 400V_blesk_L1.pl4; x-v ar t)  c:X0017A-     c:X0017B-     c:X0017C-  
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Obr. 9  Výsledný priebeh prúdu zapríčineného úderom blesku do fázy L1 (fáza A) s využitím zemniaceho lana 

Z uvedených výsledkov simulácií je vidieť, že eliminovanie prechodných dejov v elektrickej 
sieti je dôležité, aby sa zabránilo dočasným alebo trvalým poškodeniam pripojených zariadení. 

V tomto prípade bol pre eliminovanie vplyvu prepätia zapríčineného úderom blesku do fázy 
L1 použitý model zemniaceho lana, ktorý sa bežne využíva v praxi. 

D. Model 2-fázového skratu a jeho eliminovanie 

Obr. 10  Schéma siete s 2-fázovým skratom medzi fázami L1 a L2 a jeho eliminácia pasívnym filtrom v EMTP – ATP 

Medzi elektromagnetické prechodné deje patria tiež skraty. Ako príklad eliminovania skratu 
bol zvolený 2-fázový oblúkový skrat medzi fázami L1 a L2, ktorý vznikol v čase 0,02 s 
(Obr. 10). Typ modelu oblúka bol zvolený Cassie [7], [9]. 

Výsledky špičkového prúdu (ip) pri tomto type skratu bez a s využitím eliminačného prvku 
(v tomto prípade cievky), sú uvedené v tabuľke 1. 

Tabuľka 1 
Špičkové hodnoty prúdu pri 2-fázovom skrate 

ip [A] 

Bez eliminácie L1 2178,8 
L2 1973,5 

S elimináciou L1 385,91 
L2 445,28 

(f ile 400V_2f azov y _skrat_L1_L2.pl4; x-v ar t)  v :X0015A-     v :X0015B-     v :X0015C-  
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Obr. 11  Výsledný priebeh napätia pri 2-fázovom skrate, ktorý vznikol v čase 0,02 s (s vplyvom oblúka v čase 0,035 s 
až 0,5 s) bez nasadenia eliminačného prvku 
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(f ile 400V_2f azov y _skrat_L1_L2.pl4; x-v ar t)  v :X0015A-     v :X0015B-     v :X0015C-  
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Obr. 12  Výsledný priebeh napätia pri 2-fázovom skrate, ktorý vznikol v čase 0,02 s (s vplyvom oblúka v čase 0,035 s 
až 0,5 s) s nasadením eliminačného prvku (tlmivky) 

Pre eliminovanie vplyvu skratových prúdov bol využitý v tomto prípade model cievky 
(tlmivky), resp. série cievok zapojených paralelne k záťaži. Tento prvok (s pevnou alebo 
s regulovateľnou hodnotou), znižuje amplitúdu skratového prúdu a amplitúdu napätia počas 
horenia oblúka [10]. 

Pravdepodobne najznámejším prvkom pre eliminovanie skratových prúdov je už spomínaná 
cievka (reaktor, tlmivka), zapojená do série s obvodom, v ktorom sa môžu vyskytnúť vyššie 
skratové prúdy, ako sú dovolené pre pripojené zariadenia. Reaktor na jednej strane zníži 
hodnotu skratového prúdu, ale tým, že je pripojený trvalo do série s obvodom, vznikajú 
dodatočné Jouleove straty, ktoré je potrebné zaplatiť. Preto jednou z možností je využitie 
a inštalovanie tzv. IS-limitora (od spoločnosti ABB). 

IV. ZÁVER

Tento príspevok mal za úlohu poukázať na význam eliminovania nežiaducich prechodných 
javov (prepätí, vyšších harmonických, skratov), ktoré sa objavujú v sieťach s nízkym napätím, 
ale aj na iných napäťových úrovniach využitím nástroja EMTP – ATP. Pri daných simuláciách 
bol využitý len jeden eliminačný prvok. Zapojením niekoľkých eliminačných prvkov a ich 
kombináciou je možné takmer dokonale eliminovať nepriaznivé prechodné javy a tak chrániť 
pripojené zariadenia. Odstránením prechodných javov vyskytujúcich sa v elektrickej sieti dôjde 
k zvýšeniu nielen kvality, ale aj spoľahlivosti dodávok elektrickej energie k spotrebiteľom. 
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Abstract — Rozvoj cestnej dopravy kladie čoraz väčší dôraz na systematickosť pri výstavbe a 

údržbe cestných komunikácií. Významnou súčasťou dopravného systému je dopravné značenie. 

Dopravné značky pomáhajú regulovať priebeh cestnej premávky a zamedzovať dopravným 

kolíziám. Navrhovaný systém má za úlohu automaticky vytvárať inventárny zoznam dopravných 

značiek na základe videosekvencie a vyhodnocovať rozdiely medzi ideálnym a skutočným stavom. 

Návrh je zameraný na využitie vlastností optického korelátora, ktorý je v inventarizačnom systéme 

použitý ako výkonnejšia alternatíva elektronických výpočtových systémov.  

Keywords — inventarizačný systém dopravných značiek, optický korelátor, rozpoznávanie 

dopravných značiek 

I. ÚVOD 

Dopravné značky zohrávajú dôleţitú úlohu v cestnej premávke. Účastníkom premávky 

poskytujú informácie potrebné pre optimálne prispôsobenie rýchlosti a smeru, ale taktieţ 

informácie o moţných rizikách na aktuálnom úseku dopravnej komunikácie. S rastúcim počtom 

cestných komunikácií a ich pouţívateľov výrazne rastú nároky na údrţbu. Je potrebné čo 

najefektívnejšie analyzovať aktuálny stav týchto komunikácií a následne vykonať nevyhnutné 

opatrenia na odstránenie nedostatkov. Systém automatickej inventarizácie, ktorý je popísaný 

v tomto článku má zefektívniť analýzu umiestnenia a stavu dopravných značiek. Efektivita 

spočíva v automatizovanom vytváraní inventárneho zoznamu so sadou skutočných parametrov 

pre kaţdú poloţku. Na základe vytvorených zoznamov je moţné vyhodnocovať zmeny stavu 

dopravných značiek v jednotlivých obdobiach na jednotlivých úsekoch. Celkový výstup 

navrhovaného systému môţe mať dve plnohodnotné formy. Prvou je zoznam nedostatkov, ktoré 

je potrebné odstrániť, ako podklad pre činnosť technických pracovníkov. Druhou formou je 

štatistické vyhodnotenie poruchovosti, ktoré môţe poslúţiť pre návrh lepšej stratégie riadenia 

príslušných úsekov cestnej komunikácie v príslušných obdobiach. Návrh je zameraný na 

vyuţitie optického korelátora, ktorý nahrádza elektronické výpočtové systémy. Optický 

korelátor je vhodnou alternatívou najmä vďaka rýchlosti spracovania. Jeho dôleţitou 

vlastnosťou je teoretická nezávislosť na veľkosti spracovávaného obrazu. Tieto fakty môţu 

výrazne prispieť k spoľahlivosti rozpoznávania a triedenia dopravných značiek do kategórií. 

Prvá časť článku sa venuje korelácii dvojrozmerných obrazov a princípu činnosti optického 

korelátora. Sú tu uvedené princípy činnosti základných typov korelátorov a vysvetlené rozdiely 

v ich funkcii. Vyzdvihnuté sú výhody spracovania dvojrozmerných obrazov optickou cestou 

oproti elektronickému spracovaniu.  

V ďalšej časti je opísaný návrh automatického inventarizačného systému. Na základe 

blokovej schémy je vysvetlený princíp činnosti systému a funkcie jeho jednotlivých častí. Táto 

časť kladie dôraz na funkciu optického korelátora v systéme. Takisto je spomenutý význam 

doplnkových periférií inventarizačného systému. 

V závere článku je zhodnotený vývoj inventarizačného systému a systémov na báze 

optického spracovania signálu všeobecne. Taktieţ sú tu spomenuté stanovené ciele do ďalšieho 

obdobia vývoja. 
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II. OPTICKÁ KORELÁCIA A OPTICKÝ KORELÁTOR

A. Optická korelácia 

Korelácia je vo všeobecnosti metóda porovnávania dvoch signálov. Dvojrozmerná korelácia 

dvoch objektov je definovaná ako Fourierova transformácia súčinu dvoch funkcií, ktoré sú 

Fourierovym obrazom pôvodných porovnávaných objektov. Matematicky je moţné tento 

proces vyjadriť nasledovne 

(1) 

kde 

(2) 

(3) 

x,y sú súradnice pozície a u,v sú súradnice priestorovej frekvencie. 

Vďaka rýchlemu algoritmu Fourierovej transformácie je moţné pouţiť elektronické 

výpočtové zariadenia v oblasti jednorozmerného digitálneho spracovania signálu. Pri 

viacrozmerných aplikáciách, ku ktorým patrí aj spracovanie obrazu, rapídne narastajú 

poţiadavky na výpočtový výkon. So stúpajúcou hustotou spracovávaných informácií sa výrazne 

predlţuje čas potrebný pre spracovanie. Fourierova transformácia je paralelný proces, pri 

ktorom sa kaţdý prvok vstupného signálu porovnáva s kaţdým prvkom referenčného signálu. 

Naopak, elektronické systémy pracujú so signálom postupne – sériovo. 

Vďaka vlastnostiam difrakčných šošoviek je moţné Fourierovu transformáciu 

dvojrozmerného obrazu vykonávať efektívnejšie, jednoduchým optickým systémom. Keďţe 

optická Fourierová transformácia sa vykonáva pre celý dvojrozmerný obraz v jednom kroku, 

rýchlosť spracovania nezávisí od rozlíšenia tohto obrazu. Spracovanie tak principiálne môţe 

byť realizované pre obrazy s ľubovoľným rozlíšením, rýchlosťou svetla. 

B. Optický korelátor 

Optický korelátor je zariadenie, ktoré pomocou optickej Fourierovej transformácie porovnáva 

dva dvojrozmerné obrazy. Výsledkom porovnania je miera podobnosti a miera relatívneho 

posunutia týchto dvoch obrazov. Typickým modelom práce optického korelátora je 

porovnávanie externého obrazu, získaného z kamery s obrazom, ktorý je uloţený v databáze 

ako referenčný. Priamym výstupom korelátora je skupina bodov zodpovedajúcich miestam, 

v ktorých sú tieto obrazy podobné. Intenzita týchto bodov charakterizuje mieru podobnosti a ich 

umiestnenie zodpovedá relatívnemu umiestneniu podobných častí obrazu (Obr. 1). 

Obr. 1  Korelácia typu Join Transform [2]. 

Existujú dva základné typy optických korelátorov. Prvým je typ Matched filter a druhým typ 

Joint Transform. Obidva typy korelátorov produkujú rovnaký výsledok porovnania obrazov. 
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Základný rozdiel je v tom, ţe kým korelátor typu Matched filter pracuje s oddeleným vstupným 

a referenčným obrazom, korelátor typu Joint Transform tieto dva obrazy umiestňuje vedľa seba. 

Výsledok je následne transformovaný, zosnímaný nelineárnym snímačom a opäť 

transformovaný do výsledného obrazca korelačných bodov 0[3]. 

Obr. 2  Bloková schéma optického korelátora. 

Optický korelátor pozostáva z nasledujúcich funkčných blokov: 

1) Sústava optických šošoviek

Hlavnú funkciu v optickom korelátori zohrávajú optické šošovky. Vďaka svojim 

vlastnostiam môţu vykonávať optickú Fourierovu transformáciu dvojrozmerného obrazu. 

Pomocou priestorového svetelného modulátora je premietnutý obraz. Tento obraz vytvárajú 

lúče, ktoré prechádzajú šošovkou a vytvárajú obraz Fourierovej transformácie na ploche 

senzora CMOS. 

2) Priestorový svetelný modulátor

Zariadenie, ktoré moduluje svetelný lúč s poţadovanou informáciou podľa vstupného signálu 

sa nazýva priestorový svetelný modulátor. Na jeho povrch smerujú svetelné lúče, ktoré za 

modulátorom reprodukujú konfiguráciu jeho tekutých kryštálov. Modulátor je riadený video 

signálom z DVI, alebo VGA rozhrania. Je umiestnený v prednej ohniskovej vzdialenosti 

šošovky. 

3) CMOS senzor

Výsledok optickej korelácie je snímaný CMOS senzorom. Obraz premietnutý na tento senzor 

môţeme získať prostredníctvom Ethernet rozhrania. Je potrebné prepojiť korelátor s PC 

a správne nastaviť parametre pre sieťovú komunikáciu. CMOS senzor je umiestnený v zadnej 

ohniskovej vzdialenosti optickej šošovky. 

4) Zdroj laserového žiarenia

Ako zdroj laserového ţiarenia slúţi laserová dióda, ktorá emituje koherentné svetlo. Optické 

vlákno následne prenáša svetelný lúč k Fourierovej optickej sústave. Toto ţiarenie je nosným 

zdrojom informácií v spracovaní obrazu. Pomocou priestorového optického modulátora je 

modulované podľa vstupného signálu a ďalej spracované optickou Fourierovou transformáciou. 

III. AUTOMATICKÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH ZNAČIEK

Úlohou navrhovaného inventarizačného systému je automatické vytváranie zoznamu 

dopravných značiek. Tento zoznam je generovaný na základe vstupnej videosekvencie. 

Očakávaným výsledkom je databáza s inventárnym zoznamom rozpoznaných reálnych 

dopravných značiek. 

Obr. 3  Bloková schéma automatického inventarizačného systému. 
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A. Bloková schéma 

Bloková schéma inventarizačného systému znázorňuje vzťahy medzi jednotlivými 

funkčnými časťami (Obr. 2). 

Kľúčovú úlohu v tomto systéme zohráva optický korelátor, ktorý vykonáva optickú 

Fourierovu transformáciu vstupného a referenčného obrazu. Korelátor poskytuje informácie 

nevyhnutné k posúdeniu, či sa na aktuálnej scéne nachádza hľadaný objekt, v našom prípade 

konkrétna dopravná značka. 

Celý proces inventarizácie riadi obsluţný softvér, ktorý má implementovanú referenčnú 

databázu obrazov, algoritmy na predspracovanie vstupnej scény, bloky vyhodnotenia získaných 

parametrov a hlavnú databázu s inventárnymi poloţkami. Jeho úlohou je riadenie komunikácie 

medzi perifériami a spracovanie získaných údajov. 

Hlavnou vstupnou perifériou je videokamera, ktorá zaznamenáva reálne prostredie. 

Doplnkovými perifériami sú GPS prijímač a laserový prijímač. 

Funkčné bloky inventarizačného systému 

1) Obslužný softvér

Ovláda celý systém a zabezpečuje komunikáciu s perifériami. Tvoria ho všetky softvérové 

časti inventarizačného systému. Umoţňuje nastavovať parametre inventarizácie, upravovať 

databázu a sledovať celý proces inventarizácie. 

2) Referenčná databáza tvarov

Predstavuje skupinu moţných tvarov dopravných značiek. Ich vyjadrenia sú vo forme 

binárnych obrazov. 

3) Kamera

Zaznamenáva vstupnú scénu. Je nainštalovaná vo vozidle a sníma okolité prostredie počas 

jazdy po určenej komunikácii. 

4) Blok segmentácie

Vykonáva segmentáciu vstupnej scény. Výsledkom segmentácie sú autonómne objekty, ktoré 

by mali predstavovať vhodných kandidátov na inventarizované dopravné značky. Ich 

zobrazenie je vo forme binárnych obrazov. 

5) Optický korelátor

Z hľadiska samotného rozpoznávania predstavuje najdôleţitejšiu súčasť celého 

inventarizačného systému. Vykonáva optickú koreláciu a poskytuje výstupný obraz 

s korelačnými bodmi. 

6) Neurónová sieť (blok spracovania zhody)

Vykonáva rozhodovanie v rozpoznávaní dopravných značiek podľa „naučených“ vzorov. 

Výstup korelátora je vstupom neurónovej siete. Výstupom neurónovej siete je informácia 

o zhode porovnávaných tvarov [4].

7) GPS prijímač

Slúţi na určenie polohy vozidla, pomocou ktorého sa vykonáva inventarizácia. Na presné 

určenie polohy dopravnej značky je potrebná korekcia podľa vzdialenosti vozidla od samotnej 

značky. 

8) Laserový diaľkomer

Meria vzdialenosť vozidla od snímanej dopravnej značky. Tento parameter slúţi na korekciu 

umiestnenia dopravnej značky na základe GPS polohy vozidla. 

9) Blok spracovania polohy

Spracúva polohu GPS a vzdialenosť vozidla od dopravnej značky Výsledok zapisuje do 

databázy, ako jeden z parametrov aktuálnej dopravnej značky. 

10) Inventarizačná databáza

Je zoskupením informácií o rozpoznaných dopravných značkách. 

B. Činnosť inventarizačného systému 

Vstupnou informáciou je reálny obraz zaznamenaný videokamerou. Tento obraz je 

spracovaný softvérovými filtrami do podoby binárnych obrazov. Tieto reprezentujú autonómne 

objekty v scéne, ktoré sú vstupnými kandidátmi pre rozpoznávanie pomocou optického 

korelátora. Výstupom optického korelátora je obraz s korelačnými bodmi, ktoré sú ďalej 

vyhodnocované v bloku spracovania zhody pomocou odozvy neurónovej siete. 

Paralelne so spracovaním obrazových informácií sa zbierajú údaje o polohe dopravnej 

značky z GPS prijímača a laserového diaľkomera. V prípade úspešného rozpoznania dopravnej 

značky sú všetky informácie zapísané do inventarizačnej databázy. 
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1) Vytvorenie databázy vzorov dopravných značiek

Referenčný vstup optického korelátora vyţaduje vzory dopravných značiek, pre ktoré bude 

inventár vytváraný. Optický korelátor vyuţíva k svojej činnosti jednofarebné koherentné svetlo. 

Z tohto dôvodu je potrebné na vstupy korelátora dodávať tvary dopravných značiek vo forme 

binárnych obrazov. Tieto obrazy sú uloţené v referenčnej databáze a na ich základe je moţné 

určiť typ dopravnej značky. Databáza obsahuje taktieţ obrazy vnútorných piktogramov 

dopravných značiek, aby ich klasifikácia mohla byť 100 percentná. 

2) Videozáznam

Videozáznam vozovky a jej okolia dopravnými značkami je vstupom inventarizácie. 

Inventarizáciu je moţné realizovať v reálnom čase, alebo zo záznamu. Inventarizácia v reálnom 

čase vyţaduje umiestnenie zariadenia do vozidla. Pre inventarizáciu zo záznamu postačuje mať 

k okamţitej dispozícii videokameru. Pri tejto variante však vzrastajú nároky na pamäťovú 

kapacitu. 

3) Spracovanie vstupného obrazu

Keďţe optický korelátor pracuje iba s binárnymi obrazmi, farebný obraz z videokamery je 

potrebné upraviť na skupinu tvarov v binárnej forme. Hlavným krokom v spracovaní je 

segmentácia, ktorá prebieha v niekoľkých krokoch. Reprezentácia farieb sa prevedie do 

vhodného kolorimetrického priestoru, upraví sa nasýtenie a kontrast obrazu. Metódami 

prahovania a spájania oblastí sa obraz filtruje tak, aby obsahoval iba homogénne časti s farbou 

zvoleného rozsahu [5]. 

4) Korelácia

Korelácia sa vykonáva optickou cestou medzi vstupnými a referenčnými obrazmi. Výstupom 

je obraz s korelačnými bodmi. Ich intenzita reprezentuje mieru podobnosti oboch vstupov a ich 

umiestnenie zodpovedá relatívnej polohe referenčnej a vstupnej vzorky. Výsledok korelácie je 

spracovaný pomocou neurónovej siete, ktorá vyhodnocuje zhodu. 

5) Klasifikácia

Kategóriu dopravnej značky určuje jej základný tvar. Pomocou klasifikácie na základe 

vnútorného piktogramu je moţné určiť presný typ dopravnej značky. Porovnávanie tvarov je 

preto potrebné rozdeliť do niekoľkých krokov. Prvým je rozoznanie a identifikácia tvaru 

dopravnej značky a druhým je rozpoznanie a identifikácia piktogramu, ktorého miesto na 

zaznamenanej scéne je zhodné s umiestnením vopred rozoznaného tvaru. 

6) Overenie stavu a polohy

Stav dopravnej značky je moţné do určitej miery overiť výpočtom jej geometrickej 

konfigurácie, výpočtom podľa pravidla podobnosti trojuholníkov. Poloha značky sa určí podľa 

GPS súradníc s korekciou podľa výsledku merania vzdialenosti laserovým diaľkomerom [6]. 

7) Vytvorenie záznamu v databáze

Zistené informácie o dopravnej značke je potrebné zaznamenať do databázy. Jej umiestnenie 

je navrhnuté ako lokálna súčasť inventarizačného systému. Nie je však vylúčená implementácia 

prístupu na vzdialenú databázu napr. pomocou siete GSM. 

IV. ZÁVER

Technologický vývoj umoţňuje optickým zariadeniam čoraz viac presadiť sa v oblastiach 

komerčného vyuţitia. V minulosti boli optické technológie pre spracovanie informácií dostupné 

iba v úzkom kruhu odborníkov, pre špeciálne aplikácie. V súčasnosti sa črtá myšlienka 

masívneho vyuţitia ich výpočtového výkonu pre beţné komerčné aplikácie. 

Navrhnutý systém automatickej inventarizácie dopravných značiek demonštruje jednu 

z moţností implementácie optického korelátora. Optický korelátor zohráva v tomto systéme 

úlohu výkonného výpočtového prvku. Jeho implementáciou je moţné dosiahnuť rýchlejšie 

a presnejšie výsledky v rozpoznávaní a klasifikácii dopravných značiek.  

Cieľom ďalšieho vývoja je navrhnúť efektívne spracovanie vstupného obrazu so zameraním 

na precíznosť segmentácie obrazovej scény. 
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Abstract — Within this paper, basic principles of real-time operating systems, their specific 

scheduling algorithms and other features are described. Real – time operating systems are heavily 

used in embedded systems to control electronics, robots, medical instruments, power plants and other 

hardware which needs reliable, small and safe system. Our practical experiences with programming 

simple applications for FreeRTOS and analysis of their behavior are described, too. 

Keywords — RTOS, real-time operating system, scheduling, FreeRTOS 

I. INTRODUCTION 

Real-time operating system (RTOS) [3] allocates resources and provides multitasking 

facilities for its tasks. Real-time system depends not only on correct result of a task but also this 

result must be provided within a time constraint called deadline. If system misses a deadline of a 

task it is considered as a failure or error. For better understanding of what is RTOS capable of 

we must analyze the main part of it, which is its scheduler. RTOS scheduler does not try to 

provide smooth multitasking, it rather runs tasks with higher priorities and blocks the tasks with 

lower priorities according to its scheduling policy. 

II. TYPES OF REAL-TIME APPLICATIONS

A. Digital control of processes 

Real-time (RT) system [4, 5] controls a device with actuator according to data received from 

the sensor. Data are processed and with direct commands or inputs the device is controlled 

according to user requirements. Such system can be implemented as an infinite cycle with a 

timer. Data are received from the sensor periodically. This period is called sampling period. It 

should be set to match the analog data and transform them to digital output. It is necessary to 

find a proper sampling period so the system will work correctly and it won’t be overloaded. 

B. High level control 

One system controls another system and there exists a hierarchy between these controllers. 

Low level systems are used to control physical parameters of a device through sensors. Output 

of a system on the higher level is an input for lower level system. Data are being processed with 

high frequency on lower level, while on higher level it is less frequent. Complexity of decisions 

rises with the level of the system. Air traffic control system provides high level control. 

C. Real-time communication 

The third type is RT communication that includes RT networking. The system communicates 

trough network to receive some commands or data. Another type of RT communication is to 

provide stable communication or live stream with time constraints. System must react within a 

deadline to provide smooth stable video or voice stream for example. 

mailto:1martin.orsag@student.tuke.sk
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III. IMPORTANT TERMS

A. Process and task 

A process is a program which is currently running on a processor. In embedded systems a 

process is usually called a task. The task has its own resource such as memory space allocated 

before starting of execution. Every single task should have its own memory space for its 

variables and other data. Process is allowed to be executed on processor by scheduler. Processes 

can be divided to threads which are separated streams of instructions. Tasks depend on 

resources such as input output devices, disk operations, registers, memory, etc. 

B. Time constraints 

Scheduler must meet time constraints. Execution time is necessary to execute a task T when it 

runs alone on processor and has every resource it needs. Execution time depends on the 

complexity of the task and the speed of the processor. It is necessary to know this time for every 

hard task in the system.  Release time is a moment when a task is ready to be executed. 

Response time is time period starting from the release time to completion of the task. 

Completion time is a time when a task ends its execution. An absolute deadline is a moment 

when it is necessary for the task to be completed. 

C. Hard vs. Soft systems 

In a hard system a task can never miss its deadline. If a deadline is not met it is considered as a 

fatal error. If results of a task lose their significance rapidly or user requires confirmation about 

meeting deadline it is hard system. 

In a soft system a task should meet its deadline also, but missing some deadlines is not 

considered fatal error and it is tolerated. Nevertheless deadlines should be met as it is required. 

D. Priorities and task states 

Tasks can have assigned different priorities. A task with higher priority blocks tasks with 

lower priorities. A task is preemptible when it can be stopped during execution by another task. 

Nonpreemptible tasks must run till they are finished. This usually happens when task is 

accessing a resource. Ability to preempt tasks is important feature for scheduling of real-time 

systems. A context switch must occur when a task is preempted. It means the data from the 

registers must be saved in memory and new values must be loaded to the registers. A task can be 

found in one of four states [1]:  

 Running state – the task is being executed on processor.

 Ready state – when the task is prepared to be executed, it is not blocked or suspended

but another task with higher priority is being executed at that time. 

 Blocked state – the task is in this state when it waits for an event to occur, for example

data to be available, semaphore to be given. It has its timeout period after passing 

that period the task will be unblocked.  

 Suspended state – it is the task explicitly suspended by API calls.

E. Critical section 

A resource can be locked to be used just by one task at a time. If the resource is locked by the 

task, even a higher priority task cannot access it. This task must wait as everyone else. A 

segment of code where lock begins and where lock ends is called a critical section. A critical 

section can be nested within another critical section if a task needs several resources 

simultaneously.  

F. Priority inversion 

When a lower priority task is being executed and higher priority task must wait it is called 

priority inversion. In normal conditions higher priority task would preempt lower priority task. 

If lower priority task holds a lock over the resource, it does not have to be stopped or preempted 

and can finish its work with the resource. In this case higher priority task must wait. 

G. Deadlock 

Deadlock occurs when task 1 wait to completion of task 2 and task 2 waits to completion of 

task 1. Both tasks cannot be finished. Deadlock should be avoided by careful design of the 

application.  
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H. Resource access protocols 

No preemption during a critical section is the easiest way to manage resource access. Once a 

task enters a critical section, it cannot be preempted until it finishes the critical section. Its 

priority is usually increased to maximum value. The problem with this protocol is it blocks also 

high priority tasks which do not use resource. 

Priority inheritance protocol can increase priority of a task T1, which entered critical section. 

Higher priority task T2 also attempts to take the resource. Task T1 inherits priority of task T2.  

IV. SCHEDULING ALGORITHMS

There are three main scheduling algorithms used in real-time systems: 

A) clock-driven scheduling,

B) weighted round robin algorithm,

C) priority-driven scheduling.

To use clock-driven scheduling we need to know deadlines and all other parameters of tasks 

beforehand. Scheduling is static and divides time to intervals called frames. All tasks are 

executed within the frame. If task needs more intervals for its execution it is preempted. 

Aperiodic tasks are executed within slack time period. Sporadic tasks with hard deadlines are 

not guaranteed to finish on time. 

Weighted round robin algorithm puts tasks into FIFO queue and a task at front of the queue is 

being executed. A task is given time frame or quantum for tis execution. When all tasks had run 

it is called a round. This approach guarantees that every task makes some progress every round. 

Priority-driven scheduling is based on priorities assigned to all the tasks. Tasks which are 

ready are in the ready queue according their priorities. When a task is released, scheduling 

decisions are made, all queues are updated and the task at front of the queue is executed. 

Priority-driven scheduling with fixed or dynamic priorities is often used in real-time systems. 

V. EXPERIENCES WITH FREERTOS 

FreeRTOS is popular open source real-time kernel. It is ported to 33 architectures so far. It 

consists of three files written in C language and several header files. It is well documented on 

the project website and in source code itself.  

It has preemptive priority-driven scheduler. Higher priority tasks are executed while low 

priority tasks have to wait. To allow low priority task to be executed, programmer must ensure 

that higher priority tasks will be in the blocked state. This can be achieved by creating events 

like semaphore operations, interrupts, timers, mutexes etc. Preemption can stop running task 

during its execution and assign CPU time to other task. This happens when there are two or 

more tasks with the same priority. They will share the CPU equally.   

FreeRTOS provides ways for inter-tasks communication such as message queues, binary or 

counting semaphores, mutexes. Queues can store any data type and have user defined length. 

They can be used to pass structures or pointers to structures for saving resources. Semaphores 

are often used to manage access to resources. Standard or nested critical section can be created 

using API calls [2]. 

A task in FreeRTOS is implemented as a function. Important instructions are within infinite 

loop. Typical implementation of a task in FreeRTOS:  

void vTaskFunction( void* pvParameters ) 

{ 

char *pcTaskName; 

pcTaskName  = (char*) pvParameters; 

for( ;; ) 

{ 

vPrintString( pcTaskName ); 

vTaskDelay( 100 ); 

} 

} 

This single implementation of the task can be used to create many tasks running in the system. 

Typical main function of a FreeRTOS application consists of created tasks and call to start the 

scheduler.  
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int main( void ){ 

xTaskCreate( vTaskFunction, // pointer to function that 

implements the task 

“Task 1”,// task name for debugging 

1000,  // depth of stack memory 

NULL,  // pointer, data can be passed to the task 

1, // task priority 

NULL); // task handle 

vTaskStartScheduler(); 

return 0; 

} 

Programmer must ensure that all tasks will be executed by creating events. We implemented 

three examples and performed corresponding measurements, to explore some of the FreeRTOS 

capabilities [6].  

The first example consists of two parts - Sender and Receiver, which communicate using the 

queue. Sender computes the member of Fibonacci sequence and sends it into the queue. 

Subsequently it increments the counter, meaning it will calculate the next member of Fibonacci 

sequence, when activated again. Receiver on the other hand, reads the data from the queue. A 

waiting deadline is defined here. If the deadline is met, result read from queue is printed to 

standard output. If the result is not ready within the deadline, error message is displayed. Since 

the Receiver has got higher priority than the Sender, the Receiver interrupts the calculation of 

the Sender (missed deadline), which then continues with calculation in next time-slot. Three 

different deadline times were used (Fig. 1). 

Fig. 1 Example 1 - deadline times used were 500, 1500 and 3000ms respectively. 

The second example calculates Fibonacci sequence again, but no concrete deadline is used. 

Instead of it, the time required for calculation is measured. After the calculation is finished, 

interrupt is invoked, and the result is written to standard output (Fig. 2). Operation of the 

application can also be described in following steps: 

1. Computation task T calculates members of the sequence.

2. Interrupt (I) occurs when data are available in the queue.

3. Interrupt service routine (ISR) executes give operation on the semaphore.

4. When the semaphore is available, Handler task starts its execution by processing the data in

the queue which clears the queue and data can be displayed. 

Our next observation, connected with this example, was that the program for computing 

Fibonacci sequence running on the FreeRTOS system needed much longer time to finish this 

task than similar program running on the OS Windows. FreeRTOS system is not ideal for such 

demanding computation tasks. Instead of this, it provides software layer to execute tasks in 

order according to task priorities and other benefits. 
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Fig. 2 The execution pattern, I - Interrupt, H - interrupt handler, T - computation task. Higher member of Fibonacci 

sequence the more time task T needs to calculate the result. 

The third example is oriented on utilizing the task priorities, to execute them in required order. 

There are five tasks defined within the application, with the priorities set to values ensuring the 

subsequent increasing (and decreasing) order of task execution, according to the task number, as 

depicted in Fig. 3. 

Fig. 3 Example 3 – priorities used to execute tasks in required order. 

More on the applications implemented, their source codes and analysis can be found in [6]. 

VI. CONCLUSION

According to our experiences, the FreeRTOS proved to be the environment for easy 

development of applications for embedded systems with real-time capabilities. These embedded 

systems can be used to control devices that need the accurate timing. FreeRTOS thus can help 

developers to work more effectively, so they do not need to rely on assembly language but they 

can utilize the API calls of the system and more comfortable C language constructs. Well 

documented examples are available on the website of the FreeRTOS project [7] for further study 

and runnable demo programs are provided within the system installation package, too.  
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Abstract — Správa dopravných komunikácií vyžaduje čoraz väčšiu efektivitu údržby. S touto 

požiadavkou súvisí analýza stavu konkrétnych komunikácií, ktorá údržbe predchádza. Systém 

inventarizácie dopravných značiek dokáže rozoznať ich zvolené typy. Vstupom tohto systému je 

videosekvencia so zosnímanou reálnou scénou, na ktorej sa nachádzajú dopravné značky. 

Inventarizačný systém po rozpoznaní na základe charakteristických kritérií meria a vyhodnocuje 

parametre dopravnej značky a výsledky zapisuje do databázy. Správnym návrhom databázy je 

možné po inventarizácii získať rôzne podoby jej výsledkov a zabezpečiť celkovú škálovateľnosť 

inventarizačného systému. 

Keywords — Databázový systém dopravných značiek, inventarizačný systém dopravných značiek, 

optický korelátor, rozpoznávanie dopravných značiek  

I. ÚVOD 

Cestná doprava patrí v súčasnosti medzi najviac využívané spôsoby prepravy osôb a tovaru. 

V porovnaní s inými typmi dopravy sú technické nároky na dopravné prostriedky v tomto 

prípade relatívne nízke. Na druhej strane, pre udržanie plynulej a bezpečnej premávky je 

potrebné cestné komunikácie udržiavať. V súvislosti s tým čoraz viac narastá potreba 

efektívnejšieho riadenia a efektívnejšej údržby jej jednotlivých častí. Správa komunikácií 

cestnej dopravy je pre jednotlivé úseky riadená príslušnou inštitúciou. Významnými prvkami 

podliehajúcimi údržbe sú dopravné značky. Efektívna analýza ich stavu prispieva 

k efektívnejšiemu odstráneniu prípadných nedostatkov.  

Automatický inventarizačný systém dopravných značiek dokáže na základe vstupnej video 

sekvencie vytvoriť zoznam zosnímaných dopravných značiek. Súčasťou tohto zoznamu je súbor 

parametrov pre každú rozpoznanú dopravnú značku. Inventarizačný systém ukladá všetky 

zaznamenané hodnoty do vhodnej štruktúry tabuliek databázového systému. Vstupnou 

informáciou je videozáznam určitého úseku cestnej komunikácie. Výstup môže mať niekoľko 

podôb, podľa požiadaviek správcu daného úseku. Ako príklad výstupu možno uviesť napr. 

jednoduchý zoznam rozpoznaných, prípadne zoznam chýbajúcich dopravných značiek v danom 

úseku. Výstupom v globálnom merítku však môže tiež byť napr. štatistický súhrn poruchovosti 

na jednotlivých úsekoch komunikácie, v jednotlivých obdobiach. 

Správnym návrhom databázovej štruktúry inventarizačného systému môžeme zabezpečiť 

rôznorodosť získaných informácií. Vhodná štruktúra databázy taktiež vo všeobecnosti prispieva 

ku škálovateľnosti celého systému. 

V prvej časti tohto článku je opísaný databázový systém MySQL, ktorý je vo viacerých 

smeroch veľmi vhodnou voľbou pre implementáciu do inventarizačného systému. Popri jeho 

vlastnostiach sú tu spomenuté taktiež výhody a nevýhody jeho použitia. 

Ďalšia časť sa venuje samotnému návrhu štruktúry tabuliek a vzťahov medzi nimi. Každá 

tabuľka je charakterizovaná jej presnou definíciou v jazyku SQL. Vysvetlené sú taktiež 

významy parametrov v tabuľkách. 

V závere sú spomenuté alternatívne možnosti implementácie databázových systémov 

a návrhy na ďalšie možnosti získavania informácií na základe zaznamenaných údajov. 
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II. DATABÁZOVÝ SYSTÉM MYSQL

Databázový system MySQL je celosvetovo najpopulárnejší databázový systém s otvoreným 

zdrojovým kódom. Je nezávislý na platforme, čo znamená, že jeho implementácia je možná vo 

viacerých typoch operačných systémov. 

MySQL je databázový systém, ktorý môže byť implementovaný pomocou väčšiny 

rozšírených programovacích jazykov. Túto implementáciu umožňujú voľne dostupné knižnice s 

API funkciami pre jednotlivé programovacie jazyky. Dôležitou vlastnosťou je taktiež podpora 

všeobecného rozhrania ODBC. To uľahčuje komunikáciu s databázou pre jazyky bez priamej 

podpory [1]. 

Jeho využitie je najviac spájané s oblasťou internetových technológií. V drvivej väčšine je 

tento systém využívaný v súčinnosti s programovacím jazykom PHP na tvorbu dynamických 

internetových aplikácií. Vďaka výbornej podpore pre viacero programovacích jazykov je však 

možné na jeho základe budovať robustné siete aplikácií s jediným dátovým úložiskom a 

viacerými úrovňami prístupu  

Databáza MySQL je dodávaná bez natívneho grafického rozhrania. Pre prácu s údajmi je 

primárne určený príkazový riadok. Grafické používateľské rozhranie je možné použiť ako 

nadstavbu k databázovému systému. Softvérový balík MySQL Workbench je dodávaný priamo 

spoločnosťou Oracle ako nástroj na správu databázy v grafickom prostredí. Veľmi známymi sú 

taktiež online aplikácie phpMyAdmin alebo Adminer.  

Obr. 1  Bloková schéma databázového systému MySQL. 

Architektúra MySQL je vhodná pre použitie v rôznorodých aplikáciách (Obr. 1). 

Prvá vrstva jej štruktúry predstavuje všeobecné rozhranie, ktoré spolupracuje s nástrojmi 

sieťovej komunikácie. 

V druhej časti databázovej štruktúry sa vykonávajú procesy jadra databázového systému. 

Vstupom do jadra je správa pripojení, autentifikácia a prideľovanie procesných vlákien 

jednotlivým pripojeniam. Parametrami autentifikácie sú užívateľské mená, heslá a adresy 

odkiaľ sa klienti pripájajú. Po pripojení sa testujú práva klienta pre každú požiadavku. Rozbor 

(parsing) zabezpečuje analýzu dotazov od klientov a cache pamäť dočasne uchováva údaje z 

jednotlivých vlákien. Blok optimalizácie slúži na úpravu dodaného dotazu do formy 

optimálnejšej pre spracovanie. Optimalizácia dotazov závisí od informácií dodaných v dotaze a 

taktiež od použitých ukladacích procedúr pre tabuľky. V prípade, že požadovaný dotaz už je 

uložený v pamäti cache, databázový systém nemusí vykonávať žiadnu analýzu, ale iba 

jednoducho vráti zodpovedajúcu sadu informácií z pamäte. 

Tretiu vrstvu tvoria ukladacie procedúry, ktoré majú na starosti nízkoúrovňové ukladanie a 

získavanie údajov. Komunikácia medzi serverom a procedúrami sa vykonáva pomocou API 

rozhrania, ktoré maskuje rozdiely medzi jednotlivými ukladacími procedúrami [4]. 

Príkladmi ukladacích procedúr sú [2]: 

InnoDB – najpoužívanejšia procedúra schopná podporovať prácu s veľkým množstvom 

údajov. 

MyISAM – je nezávislá na platforme a dokáže uložiť väčšie množstvo dát s využitím 
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menšieho ukladacieho priestoru. 

MEMORY – vysoko výkonná procedúra, ktorá uchováva informácie iba v operačnej 

pamäti. 

MERGE – zlúčenie údajov z niekoľkých MyISAM tabuliek so zhodnou štruktúrou. 

ARCHIVE – prispôsobená na ukladanie veľkého množstva neindexovaných údajov. 

CSV – ukladá údaje vo formáte CSV. 

BLACKHOLE – procedúra, ktorá prijíma údaje, ale neukladá ich. 

Výhodou výberu MySQL systému je jeho podpora zo strany výrobcu a nízke náklady 

súvisiace s obstaraním a prevádzkou. Databázový systém MySQL je navrhnutý pre využitie v 

širokej oblasti aplikácií. Keďže jeho štruktúra je od začiatku zameraná na rýchlosť, chýbajú mu 

niektoré funkcie iných databázových systémov. Tento fakt je však pre implementáciu v 

inventarizačnom systéme zanedbateľný [3]. 

III. ŠTRUKTÚRA DATABÁZY AUTOMATICKÉHO INVENTARIZAČNÉHO SYSTÉMU

Význam využitia databázových systémov je zakotvený vo vytváraní vzťahov medzi 

jednoduchými tabuľkami údajov. Vytváraním týchto vzťahov vzniká komplexné úložisko 

informácií, ktoré dokáže zaznamenať, spracovať a zobraziť výsledok v požadovanej forme.  

Základným stavebným blokom databázy je tabuľka. Pre účel inventarizácie a získavania 

súvisiacich informácií zo zaznamenaných údajov je navrhnutá štruktúra 5-tich tabuliek. 

Celková štruktúra databázy so znázornením vzťahov medzi tabuľkami je znázornená na 

nasledujúcom obrázku. 

Obr. 2  Štruktúra databázy automatického inventarizačného systému. 

A. Tabuľka „inventory_list“ 

Táto tabuľka predstavuje hlavnú tabuľku záznamov pre každú zaznamenanú a rozpoznanú 

dopravnú značku. Informácia v stĺpci „type“ určuje typ dopravnej značky, ktorý ju jednoznačne 

charakterizuje. Parameter „segment“ hovorí o tom, v ktorom úseku cesty bola daná značka 

zaznamenaná. Údaje „latitude“ a „longitude“ predstavujú vyjadrenie pozície dopravnej značky 

pomocou súradníc GPS. Posledným, ale rovnako dôležitým údajom je „status“, ktorý hovorí 

o celkovom stave dopravnej značky. Tabuľka „inventory_list“ je v relatívnom pohľade jedinou

dynamickou tabuľkou v celej navrhovanej štruktúre. Ostatné tabuľky slúžia pre dlhodobú 

konfiguráciu inventarizačného systému. 

CREATE TABLE `inventory_list` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `type` int(11) NOT NULL, 

  `segment` int(11) NOT NULL, 

  `latitude` float NOT NULL, 

  `longitude` float NOT NULL, 

  `status` varchar(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `type` (`type`), 

  KEY `segment` (`segment`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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B. Tabuľka „sign_types“ 

Zoznam všetkých možných typov dopravných značiek je obsiahnutý práve v tejto tabuľke. 

Základnými údajmi, ktoré charakterizujú typ dopravnej značky sú „number“ a „title“. Tieto 

parametre sú dané oficiálnymi pravidlami cestnej premávky. Údaj „category“ pomáha 

klasifikovať dopravné značky do zodpovedajúcich skupín podľa jej zamerania. Normalizované 

rozmery daného typu sú obsiahnuté v stĺpci „dimension“. [5] 

CREATE TABLE `sign_types` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `number` varchar(10) NOT NULL, 

  `title` varchar(50) NOT NULL, 

  `category` int(11) NOT NULL, 

  `dimension` varchar(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `category` (`category`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

C. Tabuľka „sign_categories“ 

Táto tabuľka je zoznamom kategórií dopravných značiek. Jej štruktúra obsahuje iba primárny 

kľúč „id“ a názov kategórie „title“. Kategórie slúžia na triedenie dopravných značiek podľa ich 

zamerania. [5] 

CREATE TABLE `sign_categories` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `title` varchar(50) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8; 

D. Tabuľka „segments“ 

Inventarizáciu dopravných značiek vykonávajú zodpovedné inštitúcie vo svojich 

prislúchajúcich úsekoch. Z dôvodu získavania relevantných výsledkov inventarizácie je 

potrebné tieto úseky rozlišovať. Údaj „title“ predstavuje názov úseku a „road“ určuje , ktorej 

ceste tento úsek prislúcha. Parametre „start_lat“, „start_long“, „stop_lat“ a „stop_long“ sú 

súradnice, určujúce začiatok a koniec daného úseku. Názov inštitúcie, ktorá úsek cestnej 

komunikácie spravuje je uvedený v stĺpci „admin“. 

CREATE TABLE `segments` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `title` varchar(50) NOT NULL, 

  `road` int(11) NOT NULL, 

  `start_lat` float NOT NULL, 

  `start_long` float NOT NULL, 

  `end_lat` float NOT NULL, 

  `end_long` float NOT NULL, 

  `admin` varchar(50) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `road` (`road`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

E. Tabuľka „roads“ 

Segmenty sú jednotlivé časti dlhých ciest. Každá cesta má svoje označenie. Keďže je 

potrebné formálne rozlišovať príslušnosť úsekov k jednotlivým cestám je vytvorená tabuľka so 

zoznamom ciest, ktorý využijeme vždy pri získavaní podrobných informácií o jednotlivých 

úsekoch. Jediným charakteristickým parametrom v tejto tabuľke je názov cesty v stĺpci „title“. 

CREATE TABLE `roads` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `title` varchar(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

IV. ZÁVER

Automatická inventarizácia dopravných značiek dodáva do procesu údržby cestných 

komunikácií vysokú mieru efektivity. Na základe jednoduchej videosekvencie systém 

zaznamenáva komplexné výsledky vo forme tabuliek s definovanými vzájomnými vzťahmi. 

Takáto forma uchovávania informácií zabezpečuje nízke nároky na pamäťovú kapacitu a 

zložitosť spracovania výsledkov. Vhodnými dotazmi je možné získavať rôzne sady informácií 

o stave dopravných značiek v analyzovanom úseku cestnej komunikácie. Implementáciou

zvoleného multiplatformového databázového systému MySQL sú údaje z databázových 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 439 

tabuliek použiteľné pre široký rozsah typov aplikácií. Charakteristickým typom aplikácie môže 

byť samotný zápis výsledkov inventarizačného systému, alebo na druhej strane, získavanie 

štatistických analýz na základe inventarizácií v ohraničenom časovom období. 

Plánom do blízkej budúcnosti je rozšíriť tento návrh o systémové záznamy a tabuľu so 

zoznamom neklasifikovaných dopravných značiek. Táto upravená štruktúra by mohla 

napomôcť k odstráneniu prípadných nedostatkov inventarizácie vhodnou úpravou algoritmov. 
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Abstrakt — Tento článok popisuje návrh a implementáciu časti kolaboračného informačného 

systému ako prípadovej štúdie v prostredí vybraného nástroja určeného pre kolaboráciu, ktorý slúži 

na zlepšenie kolaborácie a komunikácie zamestnancov a študentov danej katedry. Návrh a realizácia 

celého systému bola realizovaná v katedrových laboratórnych podmienkach. Článok prezentuje 

vytvorené kolaboračné prostredie určené na spoluprácu medzi zamestnancami katedry 

a doktorandmi, dokumentové úložisko s manažovateľnými právami a ukážku implementovaného 

riešenia. 

Kľúčové slová — Kolaboračný informačný systém, kolaborácia, spolupráca, MS SharePoint 

I. ÚVOD 

V súčasnosti  je nevyhnutné, aby medzi sebou jednotliví zamestnanci rôznych organizácií 

komunikovali a zdieľali informácie čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Je dôležité odstrániť 

všetky časové a priestorové bariéry, ktoré obmedzujú napredovanie projektov a vykonávaniu 

jednotlivých úloh. Iba tak sa dá veda a výskum posunúť vpred. Preto sa v súčasnosti takmer v 

každej organizácii začali objavovať informačné systémy podporujúce kolaboráciu a 

komunikáciu medzi jej členmi. Kolaboračný informačný systém je systém založený na báze 

informačno-komunikačných technológií, ktorý má slúžiť na spoluprácu ľudí najmä v rôznych 

podnikoch a organizáciách. Jeho cieľom je poskytnúť jednotné funkčné kolaboračné prostredie 

slúžiace ľuďom v danej organizácii na zdieľanie dokumentov, tvorbu zoznamov, vymieňanie 

informácií, správ a riešenie problémov v rámci jedného systému.  Cieľom je tiež redukovať 

stratu informácií a zmätočných stavov pri práci na spoločných projektoch (verzie dokumentov, 

kategórie, atď.) a zefektívnenie pracovných činností. 

II. ANALÝZA A NÁVRH RIEŠENIA

Cieľom vytvorenia kolaboračného prostredia bolo zabezpečiť organizácii lepší spôsob 

komunikácie a zdieľania informácií prostredníctvom jedného spoločného priestoru určeného na 

zdieľanie všetkých dokumentov, informácií, či názorov, aby sa predišlo akýmkoľvek stratám, 

nedorozumeniam, či neprehľadnosti majetku a dokumentácie v danej organizácii. Preto bolo 

potrebné navrhnúť kolaboračné prostredie v rámci katedry tak, aby spĺňalo svoju úlohu a 

poskytovalo svojim používateľom plne funkčné pracovné prostredie.  

Návrh vyhovujúceho kolaboratívneho prostredia je do značnej miery individuálnou 

záležitosťou každej organizácie. Základnou podmienkou je realizácia komplexného 

informačného a personálneho auditu, na základe ktorého sa zhodnotí nielen existujúci stav 

informačných a komunikačných technológií, ale zhodnotia sa aj sociálno-kultúrne a personálne 

parametre v organizácii [1].  

K základným funkciám kolaboračného informačného systému patrí správa dokumentov, 

kalendár, tvorba wiki stránok, workflow systém, publikovanie na webe, riadenie projektov, 

diskusie, prieskumy, blogy, sociálne značky, kancelárske balíky a podnikové vyhľadávanie. 

Preto sme v rámci analýzy jednotlivých kolaboračných systémov dostupných v súčasnosti na 

trhu analyzovali funkcie kolaboračných informačných systémov Google Apps, Traction 

TeamPage, kolaboračné informačné systémy od firmy IBM – IBM Connetcions, IBM Lotus 

Domino, IBM Quickr, či kolaboračné informačné systémy od spoločnosti Microsoft – Microsoft 
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Exchange Server, Microsoft Project Server, Microsoft Team Foundation Server, Microsoft 

SharePoint.  

Pri rozhodovaní o tom, aký kolaboračný informačný systém bude daná organizácia využívať, 

bolo potrebné zohľadniť okrem funkcií kolaboračného systému aj počet členov tímu a rozsah 

projektu a aktivít, na ktoré sme ho chceli použiť. Tiež sme brali do úvahy osobné preferencie 

alebo predošlé skúsenosti s podobnými nástrojmi, náklady a investície do spustenia systému, 

ako aj údržby a správy [2]. 

Po analýze rôznych v súčasnosti dostupných kolaboračných informačných systémov na trhu 

bolo kolaboračné prostredie implementované prostredníctvom nástroja MS SharePoint. Tento 

nástroj poskytuje rôzne funkcie, ktoré pomáhajú plniť dôležité ciele, napríklad správu 

informačného obsahu a obchodných procesov, zjednodušenie spôsobu vyhľadávania, zdieľania 

informácií a funkcie podporujúce prijímanie kvalifikovanejších rozhodnutí. MS SharePoint 

Server 2010 zjednocuje všetky intranetové, extranetové a webové aplikácie v celom podniku do 

jednej integrovanej platformy, čím nahradzuje využívanie rôznych oddelených systémov bežne 

využívaných v mnohých podnikoch [3].  

Schopnosti a možnosti technológie SharePoint sú pre prehľadnosť rozdelené do 6 častí 

(pilierov), ktoré sú zobrazené na nasledujúcom obrázku. 

Obr.  1 Piliere MS SharePoint [4] 

K pilierom, ktoré sú súčasťou výkonného kolaboračného postredia, patria: 

- Stránky (Sites): SharePoint 2010 obsahuje natívny CMS - content management system 

pre tvorbu jednoduchých webovch stránok.  

- Komunity (Communities): vytvárajú sociálne prostredie pre spoluprácu. Komunity majú 

za cieľ pomôcť ľuďom nájsť správne zdroje – ľudí a informácie, aby nemuseli vždy 

začínať od začiatku a aby sa rýchlejšie prispôsobili podmienkam a zamestnancom 

daného podniku. 

- Obsah (Content): Umožňuje vytvoriť a spravovať záznamy, dokumenty, webový obsah 

a multimediálne súbory na jednej platforme. 

- Vyhľadávanie (Search): Pracuje na podobnom princípe ako webový vyhľadávač, no 

s rozdielom, že ide o vyhľadávanie medzi internými dokumentmi [4]. 

- Analýzy (Insight): Zahŕňajú reporting a pomoc pri rozhodovaní, tzv. business 

intelligence, ktorý je predovšetkým o pomoci pri rozhodovaní a riešení vzniknutých 

problémov [5]. 

- Kompozície (Composites) – Ide o integráciu podnikových systémov. Je to služba, ktorá 

umožňuje vytvárať vlastné podnikové riešenia bez programovania a znalosti 

zdrojového kódu [5]. 

Systém MS SharePoint 2010 bol nainštalovaný na OS Windows Server 2008 R2 integrovaný 

vo virtuálnej architektúre založenej na riešení od spoločnosti VMware s technológiou vysokej 

dostupnosti  (High Availability) a odolnosti voči chybám (Fault Tolerance). Implementácia je 

vykonaná na tomto serveri, ktorý má názov SHP.share.tuke a ktorý má v architektúre funkciu 
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doménového radiča pre doménu is.share.tuke. Služby tohto servera využívajú klientske stanice, 

ktorým pre prácu v nástroji Microsoft SharePoint 2010 postačuje podporovaný webový 

prehliadač a sieťové pripojenie. K tomuto serveru sa dá pristupovať prostredníctvom webového 

prehliadača zadaním statickej IP adresy. Nasledujúci obrázok zobrazuje spomínanú architektúru 

[6]. 

Obr.  2 Architektúra navrhovaného riešenia 

Na serveri SHP.share.tuke sú okrem samotného systému MS SharePoint 2010 nainštalované 

aj ďalšie softvérové produkty potrebné pre jeho správne fungovanie:  

- Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bit – je to operačný systém určený pre server 

MS SharePoint 2010, 

- MS SQL Server 2008 Enterprise SP1 – je to relačný databázový systém pre uchovávanie 

údajov v rámci spoločnosti,  

- Microsoft SharePoint Server 2010 – je to platforma pre kolaboráciu ľudí v rámci nejakej 

spoločnosti, 

- Microsoft SharePoint Designer 2010 – je to program pre navrhovanie a vytváranie 

webových stránok a aplikácií, ktoré sú spustiteľné v programoch Microsoft SharePoint 

Foundation 2010 a Microsoft SharePoint Server 2010, 

- Microsoft SharePoint Workspace 2010 – poskytuje rýchly a interaktívny prístup do 

knižníc a zoznamov uložených na Microsoft SharePoint Server 2010 a SharePoint 

Foundation 2010 [6]. 

III. REALIZÁCIA KOLABORAČNÉHO PROSTREDIA

Kolaboračné prostredie v nástroji MS SharePoint je možné vytvoriť iba v rámci webovej 

aplikácie, ktorú je potrebné najskôr vytvoriť prostredníctvom Centrálnej administratívy. 

Centrálna administrácia je primárnym administratívnym nástrojom, ktorý je k dispozícii v rámci 

produktu MS SharePoint a bola vytvorená automaticky pri inštalácii systému MS SharePoint. 

Prostredníctvom tejto administrácie je možné najmä vytvárať nové webové aplikácie a kolekcie 

webov (jednotlivé lokality) vrátane ich správy. Realizácia kolaboračného prostredia prebiehala 

v nasledujúcich hlavných krokoch:  

- tvorba novej webovej aplikácie (Web Application) prostredníctvom Centrálnej 

administrácie (Central Administration), ktorá je súčasťou produktu MS SharePoint a 

bola nainštalovaná súčasne s nástrojom MS SharePoint, 

- tvorba novej kolekcie webov (Site Collection) prostredníctvom Centrálnej administrácie 

(Central Administration), ktorá bola vytvorená v rámci nami vytvorenej webovej 

aplikácie. 

- úprava vzhľadu a obsahu vytvorených stránok po ich základnom nastavení, 

- vytvorenie ďalších podstránok slúžiacich na kolaboráciu a ich nastavenie. 
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Nasledujúci obrázok znázorňuje hlavnú stránku vytvoreného kolaboračného prostredia. Na 

úvodnej stránke sa nachádzajú dôležité informácie a odkazy o rôznych udalostiach, úlohách, 

aktuálne správy a iné potrebné informácie pre členom danej katedry. Hlavná stránka tiež 

obsahuje knižnice s rôznymi dokumentmi, či zoznamy s rôznymi položkami.  

Obr.  3 Úvodná stránka v realizovanom kolaboračnom prostredí 

Nasledujúci obrázok zobrazuje pohľad na stránku Kolaborácia. Táto lokalita je 

najdôležitejšia, pretože spĺňa hlavný cieľ tvorby tohto prostredia, ktorým bolo zvýšenie 

kolaborácie a komunikácie medzi členmi katedry. Na tejto lokalite sa nachádza kalendár 

používateľa s možnosťou zobrazenia kalendára aj ostatných používateľov, úlohy používateľa, 

komunikačný kanál, zoznam dôležitých odkazov, možnosť diskusie, či prieskumu.  

Obr.  4 Lokalita Kolaborácia v realizovanom kolaboračnom prostredí 

Kolaboračné prostredie bolo prepojené aj s programom MS InfoPath, ktorý slúži na tvorbu 

rôznych formulárov. Vytvorené formuláre v tomto prostredí boli publikované do realizovaného 

kolaboračného prostredia s cieľom zjednodušiť prácu a komunikáciu členov katedry napríklad 

čo sa týka posielania interných správ, vypisovania žiadostí o dovolenku, či pracovnú cestu.  

Nasledujúci obrázok zobrazuje formulár, pomocou ktorého je možné posielať správy v rámci 

kolaboračného prostredia medzi používateľmi. Formulár je navrhnutý tak, aby čo najviac 

pripomínal posielanie e-mailových správ cez mailového klienta vrátane príloh aj s možnosťou 

zadania viacerých používateľov.  



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 444 

Obr.  5 Formulár Interné správy v realizovanom kolaboračnom prostredí 

IV. ZÁVER

Článok sa zaoberal návrhom a implementáciou kolaboračného prostredia v prostredí nástroja 

MS SharePoint, ktoré má podporiť kolaboráciu a komunikáciu medzi členmi danej organizácie 

rovnako aj zabezpečiť zdieľanie rôznych dokumentov a informácií na jednom mieste. 

Implementované kolaboračné prostredie je navrhnuté tak, aby spĺňalo svoju úlohu a poskytovalo 

svojim používateľom funkčné kolaboračné prostredie s cieľom zjednodušiť prácu a spoluprácu 

členov KKUI a zároveň umožnilo jednoduché zdieľanie všetkých dokumentov, záznamov a 

informácií, ktoré sú v rámci katedry potrebné. 

Systémy podporujúce vzájomnú spoluprácu a sociálne siete priniesli nielen novodobú platfor-

mu, kde ľudia môžu efektívne zdieľať pracovný priestor, ale aj kde sa ľudia virtuálne stretávajú 

a komunikujú.. A práve to je jeden z hlavných dôvodov, prečo výrobcovia softvéru venujú po-

zornosť vytvoreniu kolaboračných riešení, ktoré by firmám priniesli kolaboračnú a komunikač-

nú efektivitu všetkých nástrojov z technológie Web 2.0. 
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Abstrakt — Príspevok sa zaoberá komunikáciou podľa protokolu IEC 61850 medzi inteligentnými 

elektronickými zariadeniami, ktoré vykonávajú ochranu zariadení v elektrizačnej sústave. 

Podrobnejšie sa venuje genericky objektovo orientovaným staničným udalostiam GOOSE, ktoré 

dokážu prenášať stavy, hodnoty veličín a iné informácie potrebné pre bezpečnosť a riadenie 

v elektrických staniciach. V tejto práci je prostredníctvom správ GOOSE realizované aj konkrétne 

riešenie pre komunikáciu ochranných terminálov pre situáciu, ktorá sa často vyskytuje v praxi. 

Kľúčové slová — komunikácia, IEC 61850, GOOSE, digitálna ochrana 

I. ÚVOD 

Komunikácia patrila vţdy medzi najdôleţitejšie faktory v chránení elektrizačných sietí. 

V dnešnej dobe, kedy sa elektrizačná sústava rozširuje a je čoraz zloţitejšia, je nutnosťou, aby 

ochrany v elektrických staniciach medzi sebou komunikovali v čo najrýchlejších časoch a s čo 

najväčšou presnosťou. Taktieţ sa táto komunikácia nesmie vzťahovať len na lokálnu oblasť, 

teda napríklad elektrickú stanicu, ale aj na komunikáciu medzi jednotlivými stanicami alebo 

dispečerským strediskom. Na splnenie takýchto podmienok sú nutné rovnaké pravidlá pre 

všetkých výrobcov, aby tieto jednotlivé zariadenia vykonávajúce riadenie, meranie alebo 

chránenie boli kompatibilné a komunikácia bola čo najjednoduchšia a zároveň čo 

najspoľahlivejšia. Tieto všetky poţiadavky na komunikáciu a samotné komunikujúce zariadenia 

boli zhrnuté a na základe nich bol v roku 2004 vytvorený štandard IEC 61850. 

II. KOMUNIKAČNÝ PROTOKOL IEC 61850

Komunikačný protokol IEC 61850 je dôleţitou sumarizáciou poznatkov získaných z pomerne 

krátkej histórie digitálnych ochrán a ich vzájomnej komunikácie. Keďţe elektrizačná sústava je 

zloţitý systém, v ktorom sa menia jednotlivé veličiny rádovo v desiatkach milisekúnd, 

prechodné deje s nimi spojené môţu spôsobiť významné škody na zariadeniach v stanici i mimo 

nej. V porovnaní s predošlými firemnými protokolmi, či protokolmi, ktoré mali pôsobnosť len 

na určitom území, prebieha komunikácia pomocou protokolu IEC 61850 rýchlejšie 

a spoľahlivejšie a má pôsobnosť na celom svete. Jeho uvedenie spôsobilo oveľa väčšiu rivalitu 

medzi výrobcami, ktorí vyvíjajú jednotlivé technológie a funkcie, čo má pozitívny dopad na 

uţívateľa týchto zariadení [1]. 

Medzinárodný štandard IEC 61850 sa skladá z desiatich častí: 

 IEC 61850-1 – Úvod a prehľad

 IEC 61850-2 – Výklad jednotlivých výrazov (Slovník)

 IEC 61850-3 – Všeobecné poţiadavky

 IEC 61850-4 – Systémové a projektové riadenie

 IEC 61850-5 – Komunikačné poţiadavky na funkcie a modely zariadení

 IEC 61850-6 – Jazyk na opis konfigurácie na komunikáciu v staniciach

s inteligentnými elektronickými zariadeniami (IED) 

 IEC 61850-7-1 – Základná komunikačná štruktúra. Zásady a modely
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 IEC 61850-7-2 – Základná komunikačná štruktúra. Abstraktné komunikačné

rozhranie (ACSI) 

 IEC 61850-7-3 – Základná komunikačná štruktúra. Triedy údajov

 IEC 61850-7-4 – Základná komunikačná štruktúra. Kompatibilné triedy logických

uzlov a dátové triedy 

 IEC 61850-7-410 – Vodné elektrárne. Komunikácia pri monitorovaní a riadení

 IEC 61850-7-420 – Logické uzly distribuovaných zdrojov energie

 IEC 61850-8-1 – Mapovanie špecifickej komunikačnej sluţby(SCSM). Mapovanie

podľa MMS (ISO 9506-1 a 9506-2) 

 IEC 61850-9-1 – Mapovanie špecifickej komunikačnej sluţby. Prenos vzorkovaných

hodnôt po sériovom jednosmernom viacbodovom spoji bod-bod 

 IEC 61850-9-2 – Mapovanie špecifickej komunikačnej sluţby. Vzorkované hodnoty

z ISO/IEC 8802-3 

 IEC 61850-10 – Skúšanie zhody

Prvé štyri časti poukazujú na poţiadavky a nové termíny uvedené v protokole IEC 61850. 

Časti 5 aţ 9 definujú spôsob komunikácie a jednotlivé poţiadavky na komunikáciu a zariadenia. 

V poslednej časti sú zadané jednotlivé skúšky pre skúšanie zhody zariadení [1]. 

Najväčšou výhodou protokolu IEC 61850 je vyuţitie Ethernetu na komunikáciu medzi 

zariadeniami v stanici i medzi stanicami navzájom. Ethernet bol zvolený pre jeho spoľahlivosť 

overenú časom a jednoduchosť. Pre pouţitie takejto komunikácie pri chránení v elektrizačnej 

sieti je však nutné prispôsobiť niektoré funkcie Ethernetu tak, aby vyhovovali štandardu. 

A. Dátový model 

IEC 61850 definuje spolu 13 hlavných skupín pri logickom zoskupovaní dát. Úmyslom je 

tieto všetky dáta, ktoré sa pouţívajú v staniciach zoskupiť do jednej zo skupín. Kaţdá zo skupín 

sa ďalej delí do logických uzlov. Kaţdý z nich je zloţený z dát reprezentujúcich rôznu 

špecifickú aplikáciu a sú zamerané na zabezpečenie oddelenia podkategórií dát, napríklad: 

skupina funkcií chránenia obsahuje 30 rôznych logických uzlov. Ďalej sa delia dáta do tzv. 

dátových tried. Existuje mnoţstvo dátových tried, ktoré boli pouţité k zostrojeniu logických 

uzlov. Tieto dátové triedy sú rozdelené do 7 kategórii. Pre ilustráciu, ako sú zloţené tieto 

zariadenia, logické uzly, triedy a dáta a ako sú mapované do reálnej podoby, nám poslúţi Obr. 1 

[2]. 

Kontajner (fyzické zariadenie) pozostáva z jedného alebo viacerých logických zariadení, 

ktoré ďalej obsahujú jeden alebo viac logických uzlov. Tieto ďalej obsahujú preddefinovaný 

súbor dátových tried, ktoré obsahujú samotné dáta. Takýmto logickým zoskupovaním dát sa 

teda vytvorí dátový model podľa IEC 61850 [3]. 

Obr. 1  Fyzické zariadenie a jeho členenie podľa koncepcie IEC 61850 

Na základe takéhoto dátového modelu je moţné vytvoriť aj názov objektu. Na Obr. 2, časti 

označené „*“ musia byť zadané podľa štandardu a ostatné časti môţu byť ľubovoľne 

pomenované výrobcom. Podľa IEC 61850 pozostáva názov objektu zo 62 znakov, medzi 

ktorými sú zahrnuté aj oddeľovače. Názov logického uzla môţe pozostávať z 11 znakov vrátane 

oddeľovacej predpony a koncovky [4]. 
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Obr. 2  Štruktúra označenia IED podľa koncepcie IEC 61850 

B. Dátové mapovanie 

Model objektu popisuje všetky dáta generované IED abstraktným spôsobom, zachováva 

priamy vzťah medzi funkciami, z ktorých vznikajú dáta. Za účelom prenosu týchto jednotne 

vytvorených dát bola definovaná sluţba na výmenu informácií. IEC 61850 pouţíva koncept 

objektového orientovania ACSI (Abstract Communication Service Interface), čiţe sluţbu 

abstraktného komunikačného rozhrania [3]. 

V ACSI modeli sú dve skupiny komunikačných sluţieb. Prvá skupina pouţíva model 

client/server, napríklad získanie dát týkajúcich sa veličín z IED. Druhá skupina pouţíva peer-to-

peer model GSE (generická udalosť stanice). Tento model sa pouţíva pre rýchlu komunikáciu 

medzi IED na úrovni polí a na prenos periodických vzorkových hodnôt. Dané komunikačné 

sluţby zahŕňajú [3]: 

 client/server komunikácia

 časovo kritické vzorky hodnôt

 časovo kritické GOOSE správy

III. SPRÁVY GOOSE

Časovo kritické GOOSE správy sú definované pre rýchlu horizontálnu komunikáciu medzi 

IED. Prenášajú sa stavové a riadiace informácie medzi IED, ako napríklad TRIP signál alebo 

blokovacie povely, aby boli dosiahnuté navrhnuté podmienky pre systém ovládania a chránenia. 

Správy GOOSE sú prenášané pomocou multicast cez lokálnu sieť LAN zo všetkých IED, ktoré 

sú nastavené ako odosielatelia správ. Poţiadavka na rýchly prenos je dôleţitá,, pretoţe veľa 

systémov ovládania a chránenia poţaduje rýchle zareagovanie zariadení [4]. 

Výmena informácií pomocou GOOSE správ je stanovená pouţitím špecifického GSE 

modelu. GSE model predstavuje účinnú metódu pre súčasné dodanie rovnakej generickej 

staničnej informácie pre viac ako jedno fyzické zariadenie, a to pouţitím sluţby multicast. 

Správy GOOSE poskytujú širokú škálu dátových atribútov organizovaných do dátového 

súboru. Takţe informácie, ktoré potrebujeme k výmene môţu byť zadané uţívateľom. Aktuálna 

výmena informácií je zaloţená na mechanizme „vysielač/účastník“ [4]. 

Správy GOOSE prichádzajú viacnásobne vo veľmi rýchlych intervaloch. Početnosť prenosu 

je zobrazená na Obr. 3, kde vertikálne čiary symbolizujú GOOSE správy posielané 

odosielateľom [3]. 

Obr. 3  Zobrazenie zasielania GOOSE správ 
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IV. KOMUNIKÁCIA DIGITÁLNYCH OCHRÁN POMOCOU GOOSE SPRÁV

V laboratórnych podmienkach bola namodelovaná časť elektrickej stanice (Obr. 4), v ktorej 

boli pouţité tri ochranné terminály: jeden ochranný terminál typu SIPROTEC 7SJ632 (OC_IN), 

ktorý slúţil ako nadprúdová ochrana na strane 110 kV pri transformátore T1 a dva ochranné 

terminály typu MiCOM P139, z ktorých jeden slúţil ako podpäťová ochrana (UV) na strane 

22 kV na transformátore T1 a druhý ako nadprúdová ochrana (OC_1) vývodového poľa P1. 

Obr. 4  Schéma zapojenia v distribučnej stanici a tok GOOSE správ 

Nadprúdová ochrana OC_1, časovo nezávislá pre pole P1, pôsobí na výkonový vypínač 

XCBR_P1. Má dva nadprúdové stupne: 

 I> = 1,05*In s časovým oneskorením t> = 10 s 

 I>> = 1,5*In s časovým oneskorením t>> = 1 s 

Podpäťová ochrana UV, časovo nezávislá pre prívod IN od transformátora T1 na prípojnice 

W1 a W2, má jeden podpäťový stupeň: 

 U< = 0,9*Un s okamţitým pôsobením 

Nadprúdová ochrana OC_IN na strane 110kV na transformátore T1 je nastavená na menovitý 

prúd transformátora a pôsobí na výkonový vypínač XCBR_IN1. Má okamţité pôsobenie. 

V schéme je ďalej zobrazený tok dát medzi jednotlivými terminálmi. Pri prevádzkovom 

napätí na strane 22 kV je podpäťovou ochranou blokovaný prvý nadprúdový stupeň. Ak napätie 

na prípojniciach W1 a W2 klesne pod úroveň 0,9*Un, potom je prvý stupeň nadprúdovej 

ochrany v poli P1 odblokovaný. Takýmto blokovaním je moţné zamedzenie neţiaduceho 

vypínania pri menších preťaţeniach na vývode P1. Ďalšia dátová cesta vedie od nadprúdovej 

ochrany na strane vyššieho napätia transformátora, kde pri pôsobení nadprúdovej ochrany je 

vyslaná správa podpäťovej ochrane UV na blokovanie jej činnosti a na nadprúdovú ochranu 

v poli P1 na jej okamţité vypnutie výkonového vypínača XCBR_P1. 

Na základe týchto poţiadaviek sú vytvorené GOOSE správy, ktoré si ochranné zariadenia 

vymieňajú pomocou jednoduchej lokálnej siete LAN. Prenos dát sa uskutočňuje po klasickom 

UTP dátovom kábli s konektormi RJ45. Všetky sieťové prepojenia sú uskutočnené pomocou 

switchu. Po pripojení PC na switch dokáţeme konfigurovať jednotlivé ochranné terminály 

pomocou ich softvérových programov. 
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A. Koncepcia GOOSE správ 

Pre zadané poţiadavky boli vytvorené jednotlivé GOOSE správy, ktoré si zariadenia medzi 

sebou budú vymieňať: 

 GOOSE1: pre odblokovanie niţšieho nadprúdového stupňa ochrany OC_1

Tab. 1  Signál pre GOOSE1 

Zariadenie 

vysielajúce 
Zariadenie prijímajúce Popis signálu Dátové atribúty 

UV 
OC_1 

PSS 

Štartovací signál 

stupňa podpäťovej 

ochrany 

P139_2LD0.VtpPhsPTUV1.Str.general 

 GOOSE2: pre blokovanie podpäťovej ochrany a strhávanie ochrán vo vývodových

poliach 

Tab. 2  Signál pre GOOSE2 

Zariadenie 

vysielajúce 
Zariadenie prijímajúce Popis signálu Dátové atribúty 

OC_IN 
OC_1 

TRIP 

Vypínací signál 

nadprúdových 

stupňov ochrany 

GENPROT.PTOC6.Op.general 

OC_IN 
UV 

BLOCK 

Vypínací signál 

nadprúdových 

stupňov ochrany 

GENPROT.PTOC6.Op.general 

Obe správy prenášajú dátové atribúty, ktoré sú typu BOOLEAN a môţu nadobúdať dva 

stavy: 0 alebo 1. 

V. MONITOROVANIE GOOSE SPRÁV 

Na monitorovanie toku GOOSE správ je moţné pouţiť rôzne zariadenia, ktoré dokáţu tieto 

správy zachytiť a zistiť ich obsah. Niektoré z nich sú schopné i samotné GOOSE správy 

vytvárať. Takto je testovaná komunikácia, obsah správ a periodicita. Medzi tieto prístroje patria 

napr. GOOSER od firmy Megger, ISA DRTS 64 alebo CMC 256+ od firmy Omicron. Pre tento 

prípad postačuje softvér na PC, ktorý je pripojený do lokálnej LAN siete a dokáţe odchytávať 

dátovú komunikáciu a jednotlivé GOOSE správy. Takýmto softvérom je napríklad Wireshark 

(Obr. 5). 

Obr. 5  Monitorovanie GOOSE správ pomocou programu Wireshark 
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Z hexadecimálneho kódu je moţne zistiť unicastovú adresu zariadenia, ktoré vysiala danú 

GOOSE správu, multicastovú adresu, do ktorej je správa odoslaná a odkiaľ ju získavajú 

zariadenia, pre ktoré je určená. Ďalším dôleţitým údajom je čas existencie správy 

timeAllowedtoLive, dátový súbor datSet, a jednotlivé ID čísla GOOSE správ. Pomocou časov vo 

vrchnej časti okna programu je moţné sledovať periodicitu správ pri zmene v datSet. Zmenu 

v datSet z logickej 0 na logickú 1 moţno taktieţ sledovať programom Wireshark, a to pomocou 

rozloţenia zápisu správy v hexadecimálnom kóde. 

VI. ZÁVER

Komunikácia medzi modernými zariadeniami IED, ktoré majú v elektrických staniciach úlohu 

chránenia, monitorovania, spínania a i. zohráva kľúčovú úlohu pri bezchybnej prevádzke 

elektrizačnej siete. Pre splnenie všetkých náročných poţiadaviek bol vytvorený protokol IEC 

61850, ktorý pracuje na základe Ethernetu. Jedným z dôleţitých prvkov v komunikácii medzi 

IED sú GOOSE správy, ktoré dokáţu v krátkom čase prenášať informácie k viacerým 

zariadeniam. Ich výhodou je jednoduchosť, rýchlosť a voľná konfigurácia pri návrhu, ktorá 

poskytuje pouţívateľovi nové moţnosti v oblasti chránenia. 
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Abstrakt — Tento príspevok sa zaoberá digitálnym ochranným terminálom SIPROTEC 7SJ632. 

Popisuje výpočet a postup pri parametrizácii daného terminálu pomocou programu DIGSI pre jeho 

použitie ako nadprúdovej generátorovej ochrany malej vodnej elektrárne. Činnosť ochranného 

terminálu bola overovaná testovacím zariadením CMC 156. 

Kľúčové slová — ochranný terminál, parametrizácia, skúšanie ochrán 

I. ÚVOD 

V súčasnosti sa ani elektroenergetika nevyhla digitalizácii a moderným prístupom k riadeniu 

a ovládaniu. Ochranné terminály poľa tvoria jednu z najdôležitejších častí nových staničných 

systémov. Ochranný terminál 7SJ632 je vhodný na takéto využitie, konkrétne ako nadprúdová 

generátorová ochrana malej vodnej elektrárne (MVE). 

II. DIGITÁLNY OCHRANNÝ TERMINÁL SIPROTEC 7SJ632

Ochranný terminál SIPROTEC 7SJ632 (Obr. 1) patrí do radu nadprúdových a motorových 

ochrán firmy Siemens. Využíva sa na chránenie, riadenie a monitorovanie vývodov z prípojníc. 

Nasadzuje sa ako ochrana účinne alebo neúčinne uzemnených vedení. Je vhodná pre chránenie 

rôznych typov sietí (napájané z jednej alebo z dvoch strán, radiálne siete, a pod.). Ako motorová 

ochrana je vhodná pre asynchrónne stroje ľubovoľného výkonu. 

Obr. 1  Digitálny ochranný terminál SIPROTEC 7SJ632 

Terminál obsahuje funkcie, ktoré sú zvyčajne potrebné pre chránenie, kontrolu a ovládanie 

spínacích prvkov v rozvodniach s jednoduchým alebo dvojitým systémom prípojníc. Môže byť 

tiež použitý ako časovo odstupňovaný záložný ochranný terminál všetkých typov rozdielových 

ochrán vedení, transformátorov, generátorov, motorov a prípojníc všetkých napäťových úrovní 

[1]. 

Tento terminál môže pracovať s nasledujúcimi ochrannými funkciami: 

 nadprúdová nesmerovaná časovaná ochrana (50, 50N, 51, 51N),

 nadprúdová smerovaná časovaná ochrana (67, 67N),

 ochrana pri zlyhaní vypínača (50BF),

 frekvenčná ochrana (81O/U),
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 podpäťová (27) a nadpäťová (59) ochrana,

 ochrana proti nesúmernej záťaži (46),

 ochrana proti preťaženiu s blokovaním opätovného rozbehu motora (14),

 kontrola doby rozbehu motora (48),

 automatika opätovného zapínania (79).

III. URČENIE SKRATOVÝCH POMEROV

V tomto prípade bol terminál SIPROTEC 7SJ632 využitý ako nadprúdová ochrana 

generátora malej vodnej elektrárne (MVE). 

Výpočet vychádza zo zjednodušenej schémy MVE (Obr. 2). Riešené boli trojfázové súmerné 

rázové skratové prúdy na 22 kV prípojnici (miesto K1) a na 6,3 kV prípojnici (miesto K2). 

Obr. 2  Zjednodušená schéma MVE 

Výpočtom jednotlivých skratových príspevkov boli určené nasledujúce hodnoty skratových 

prúdov: 

 v mieste K1: 9,7 kA,

 v mieste K2: 9 kA.

Pre určenie nadprúdového a skratového stupňa generátorovej ochrany je nutné určiť nielen 

trojfázový súmerný rázový skratový príspevok generátora, ale aj dvojfázový. Boli vypočítané 

nasledujúce hodnoty: 

 trojfázový súmerný rázový skratový príspevok generátora: 500 A,

 dvojfázový súmerný rázový skratový príspevok generátora: 400 A,

 menovitý prúd generátora: 122 A.

IV. PARAMETRIZÁCIA OCHRANNÉHO TERMINÁLU

Na základe vypočítaných hodnôt boli nadprúdový a skratový stupeň určené nasledovne: 

 nadprúdový stupeň: I> = 146 A (sekundárne 0,97xIn), vypínací čas t = 3 s,

 skratový stupeň: I>> = 300 A (sekundárne 2xIn), vypínací čas t = 0 s.

Parametrizácia ochranných terminálov radu SIPROTEC sa realizuje v programe DIGSI. 

Tento softvér okrem parametrizácie slúži aj na konfiguráciu a nastavenie komunikácie 

ochranných terminálov SIPROTEC podľa komunikačného protokolu IEC 61850. Takisto je 

umožnené online meranie sledovaných hodnôt a zápis poruchových udalostí do denníka hlásení. 

Náhľad na pracovné prostredie programu DIGSI je na Obr. 3. 
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Obr. 3  Prostredie programu DIGSI 

Postup samotnej parametrizácie je jednoduchý, rýchly (pokiaľ prebieha v offline režime) 

a prehľadný. Pre nastavenie ochranného terminálu 7SJ632 ako nadprúdovej ochrany generátora 

MVE sú potrebné tieto kroky: 

 určenie nezávislej vypínacej charakteristiky pre nadprúdové fázové a zemné poruchy

v položke Device Configuration,

 nastavenie primárnych a sekundárnych hodnôt prístrojových transformátorov prúdu

(150/1 A) a napätia (6,3/0,1 kV) v položke Power System Data 1 podľa principiálnej

schémy chráneného vývodu generátora MVE (Obr. 4),

 nastavenie nadprúdového a skratového stupňa s vypínacími časmi v položke Setting

Group A,

 priradenie binárneho výstupu informáciám, ktoré zabezpečujú pôsobenie nadprúdovej

ochrany (I> TRIP a I>> TRIP) na Obr. 5. v položke Masking I/O (Configuration Matrix),

 nastavenie komunikačných parametrov, ktoré sú potrebné pre spojenie s PC,

 odoslanie nastavenia do ochranného terminálu.

Obr. 4  Chránený vývod generátora MVE 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 454 

Obr. 5  Priradenie binárneho výstupu 

V. OVERENIE ČINNOSTI OCHRANNÉHO TERMINÁLU 

Po parametrizácii terminálu je nutné dané nastavenie overiť, čiže odmerať vypínaciu 

charakteristiku terminálu SIPROTEC 7SJ632. Na takého testovanie ochranných terminálov slúži 

testovacie zariadenie CMC 156 firmy OMICRON (Obr. 6) v spolupráci so softvérom Test 

Universe. 

Obr. 6  Testovacie zariadenie CMC 156 

Dané testovacie zariadenie uľahčuje skúšanie ochrán, nakoľko v sebe integruje viacero 

meracích prístrojov (ampérmetre, voltmetre, stopky a i.) do kompaktného a ľahko prenosného 

zariadenia. 

Program Test Universe ponúka viacero testovacích modulov. Na overenie činnosti 

ochranného terminálu 7SJ632 bol vybraný testovací modul Overcurrent. Pred samotným 

testovaním je potrebné zrealizovať podobné nastavenia ako v prípade programu DIGSI 

(parametre prístrojových transformátorov prúdu a napätia, nastavenie testovanej vypínacej 

charakteristiky s nadprúdovým a skratovým stupňom s vypínacími časmi). 

Testované boli nasledujúce poruchy: 

 trojfázový skrat L1-L2-L3,

 jednofázový skrat so zemou L1-E,

 nadprúd vo fáze L1.

Po skončení testovania program Test Universe vytvorí protokol z daného merania, ktorý 

obsahuje tabuľky nameraných hodnôt aj samotné overené vypínacie charakteristiky. Na Obr. 7 

je vypínacia charakteristika z merania trojfázového skratu. 
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Obr. 7  Nameraná vypínacia charakteristika ochranného terminálu 

VI. ZÁVER

Vykonanú skúšku ochranného terminálu SIPROTEC 7SJ632 je možné považovať za úspešnú, 

nakoľko terminál pri testovaných poruchách pôsobil vo všetkých skúšaných bodoch správne. 

Z toho vyplýva, že parametrizácia digitálneho ochranného terminálu SIPROTEC 7SJ632 

prebehla správne. 

Daný terminál môže byť použitý ako nadprúdová ochrana generátora MVE, resp. ako záloha 

diferenciálnej ochrany, po doplnení nastavení potrebných pre komunikáciou s ostatnými 

zariadeniami v rozvodni. 

Ochranné terminály sa stali nenahraditeľnou súčasťou elektrických staníc, kde plnia viacero 

dôležitých funkcií, ako je chránenie, monitorovanie a riadenie. Spolu s komunikačnými 

možnosťami, ktoré ponúkajú súčasné technológie budú aj naďalej ochranné terminály 

prednostne využívané pri spomínaných činnostiach v elektrických rozvodniach. 
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Abstract — This paper describes the usage of virtual reality in diverse parts of person's life 
mainly in area of human-computer interaction (HCI). The main focus lies on the user interface, 
with a target to design recognizing system for its usage on the base of broadened reality. In the 
introduction, there are described basic issues of computer graphic, such as: virtual reality, user 
interface and color ergonomics. Later on, the currently available solutions for the above 
mentioned points of concern will be presented. With the use of virtual signs and physical 
interactions author illustrates his own method for using the user interface on the base of 
broadened reality between the real and the virtual world. 

Keywords — virtual-reality technologies, user interface, computer graphics 

I. INTRODUCTION 

Healthy man has two feet and two hands, each with ten fingers. This combination is enough to 
navigate, but also to manipulate with objects. Therefore already the first machines have been 
adapted to control these limbs. Controls have been gradually improved from the complex and 
arduous ways to the simpler ones. The aim was and still is to bring a way that would require the 
least energy expenditure, but would also full the required tasks as quickly as possible. Hence, 
the main objectives of the work are technical solutions to current understanding of virtual 
interfaces and a system that would be easy to understand and available to people. 

The main goal is to design a recognition system application of user interface, based on 
augmented reality between the virtual world (through physical interaction) and the real world 
(using gestures).This technology can be also used as an interface in an interaction between 
human and computers systems – HCI (human-computer interaction) a it represents a part of 
virtual-reality system developed at DCI FEEI TU of Košice.  

II. A UGMENTED REALITY

There are several definitions of augmented reality. One was given by Ronald Azuma [2] 
in 1997. Azuma's definition says that Augmented Reality (AR): combines real and virtual, 
is interactive in real time and is registered in 3D. Another one was given by Paul Milgram 
and Fumio Kishino (Milgram's Reality-Virtuality Continuum) [3]. This continuum is visualized 
as a line that is between reality and virtuality. This continuum was extended by Mann [4] into a 
two-dimensional plane of "Virtuality" and "Mediality". AR represents on from virtual reality 
technologies.  

For the creation of an AR system it is also important to know which technology is used for 
visualization and aligning of virtual objects into user’s view. Based on how user sees augmented 
reality there can be two types of systems [1]:  

• optical see-through systems: user sees directly real world that contains added computer
generated objects. This category of systems usually works with semi-transparent
displays.

• video see-through: user sees real world image with added virtual objects indirectly.
Usually via camera – display system.

According to method how virtual objects are aligned with real scene image there are two 
systems used [1]: 
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• Marker systems – real scene will be added with special markers. These will be
recognized during runtime and replaced with virtual objects.

• Markerless systems – processing and inserting virtual objects is without markers.
Additional information is needed, for example image and face recognition, GPS
coordinates, etc.

III. A NALYSIS

As a first step, it was necessary to solve the main problem, which was the recognition of the 
implemented gestures. In this work are described several ways in which recognition is currently 
being addressed. When deciding on the right method, the priority was for the necessary 
hardware to be easily affordable. One possible solution was to use systems such as Kinect and 
its suite of tools for software development - Software Development Kit (SDK). In this case 
however, it would be inevitable to have a user with the Kinect itself; otherwise the created 
application would be unusable. Gesture recognition requires special equipment, such as infrared 
cameras. These sensors are used in most of the currently available solutions, because with their 
help, it is possible to recognize performed gestures without the necessity of putting on any other 
additional equipment. 

IV. SOLUTION AND RESULTS

A. Description of the establishment of the proposed system 

In our case, we focused on another direction and for easier recognition we used the colored 
marks. They can be easily identified and monitored through the TouchLessLib library. Also 
important is the right choice of material, respectively hue marker, because the system recognizes 
worse more subdued colors. It is good to choose brighter, shinier shades respectively. In our 
case, we had a very good experience with four colors, namely: red, yellow, green and blue. As 
shown in the Fig. 1 with colored insulating tape, we have created a sort of foxgloves, which after 
the onset of the fingers allow better interaction with the application. 

Fig. 1. Created colored foxgloves 

The system is designed for use in a combination with camera, projector and mobile computer 
systems. As it can be seen from the infographics (Fig. 2), using the projector, image can be 
transformed from the laptop on any chosen surface. The system detects the de_ned tags using a 
camera and monitors their processes and performed gestures. The system has a delay of about 
0.4 seconds between gesture and response made by a computer. The ideal distance marks or 
rather the breastplate of hands from the camera is about 30 cm, but it depends on the quality of 
the camera sensor and the color of the used markers. 
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Image projection by projector 
Move image from NTB to projector 

Move image from camera to NTB 

Image capture by camera 

Fig. 2. Infography of system usage 

As we first used in the design of classic projector, with the help of which it is also possible to 
use a system. However, the problem is exacerbated by mobility, whereas the classic projector is 
big enough and it also needs a separate power supply from the mains. To improve the mobility 
of the whole system we decided to use pico projector. With the small and lightweight pico 
projector together with a web camera we were able to create a uniform structure (Fig. 3). This, 
the user can hang on his neck, connect to a laptop in his backpack and then work with the 
system anytime and anywhere. 

Fig. 3. Created construction 

The camera is in this system one of the most important features, since with out it the system 
wouldn't be able to recognize and follow the defined markers. 

B. Experimental testing system 

Any new system or solution is required prior to the use test to reveal its shortcomings and 
weaknesses. Our system have undergone several tests and found ideal conditions for its use. 

Table 1. Testing distance marker from the camera 

Camera Min. distance Optimal distance Max. distance 
Trust 2MP Autofocus 
Webcam WB-8500X 

10-15 cm 25-30 cm 50-150 cm 

Table 2. Testing distance of the projector from the screen 

Projector Min. distance Optimal distance Max. distance 
Acer C120 LED 

Mini DLP projector 
8-10 cm 55-60 cm 500-550 cm 
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Testing camera location: The camera can be placed basically anywhere, but it is important for 
the background to be of a neutral color, ideally white. It is not appropriate to use a camera 
integrated in a laptop which would in addition to recording labels also capture the user and the 
space around him. There is a strong possibility that a camera would recognize also other object 
with a similar color to defined marks and would work with them as well. In our case, we created 
a structure consisting of a camera and mini projector. The camera is positioned above the 
projector, which contributes to a comfortable and substantially more natural application control. 
The entire structure is suspended by the neck, thereby allowing the image to be projected in 
front of the user. Since the camera is above the projector, it takes away the area of the projected 
image and allows the user to work without any restrictions, such as shielding the image. An 
important factor that needs to be considered when placing the camera is space that is being 
captured. It shouldn't be too bright or too dark, because in this case the system only very badly 
recognizes the markers. 

V. CONCLUSION 

The goal of this work was to design a recognition system application of user interface based 
on augmented reality between the virtual world (through physical interaction) and the real world 
(using gestures). On the market, there are several solutions available which are using various 
techniques of virtual control. Most of these techniques use a projection cameras or sensors that 
sense the user and recognize made gestures. Furthermore, the available solutions need to be 
placed either in the hands or directly on the body through a special device, which performs the 
control. 

Developed system is not yet fully accurate and reliable. For the future it would definitely be 
interesting to try to create a solution based on the comparison of images or maybe to use a 
higher quality device for the capturing process. One of the possible solutions could also be to 
use an infrared camera, since it is well known that the fingertips have normally higher 
temperature than the rest of the hand. This way the fingertips could be easily detected and there 
would not be need for any markers. 
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Abstrakt — V tomto článku analyzujeme webový informačný systém a jeho vplyv na vybranú 

firmu. Článok podáva analýzu zvolenej firmy a návrh riešenia zistených nedostatkov. Zvoleným 

riešením nedostatkov je zavedenie redakčného systému Drupal verzie 7 s implementáciou vlastného 

modulu na výpočet ceny nábytku, s prínosmi pre firmu a užívateľov.  

Kľúčové slová  — webový informačný systém, Drupal, SWOT analýza, modul 

I. ÚVOD 

Súčasná doba poskytuje široké spektrum možností ako jednoducho, rýchlo a bezpečne 

informácie spracovať, uchovať a v prípade potreby získať. Jedným variantom je využitie 

webového informačného systému, ktorého základnou myšlienkou je najmä podpora 

používateľov. Tento systém umožňuje používateľom kedykoľvek a kdekoľvek na svete 

informácie získať, spracovať a uchovať, pričom jedinou podmienkou je použitie informačno-

komunikačných prostriedkov, s prístupom k internetovému pripojeniu.  

II. ANALÝZA, NÁVRH, VÝVOJ A IMPLEMENTÁCIA WEBOVÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU FIRMY

A.  Analýza firmy 

Firma Nabymax, s. r. o. pôsobí na trhu s nábytkom od roku 1998, pričom v roku 2006 sa 

transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Firma sa od svojho vzniku špecializuje 

na zákazkovú výrobu interiérov a nábytku z dreva, pričom na samotnú výrobu využíva široký 

sortiment materiálov od rôznych dodávateľov. Filozofiou spoločnosti je ponúkať, vyrábať 

a distribuovať výrobky v súlade s normami kvality, s ohľadom na životné prostredie pri 

maximálnej spokojnosti zákazníkov. Chcú budovať svoju značku na základe spokojnosti 

zákazníkov a ponúkanej kvality materiálov a služieb. Spoločnosť si ako svoju značku vybrala 

jednoduchý názov (Nabymax), ktorý už na prvý pohľad evokuje, že daná spoločnosť pôsobí vo 

sfére nábytku. 

Pre zistenie pozície spoločnosti na trhu sme použili SWOT analýzu [1], ktorá zohľadňuje 

silné a slabé stránky spoločnosti, príležitosti a hrozby trhu. Bodové hodnotenie položiek začína 

neutrálnym hodnotením (hodnota 0), až po najvyššiu dôležitosť, ktorú vyjadruje hodnota 4.  

Medzi silné stránky spoločnosti patria: 

 dlhoročné skúsenosti a prax (3)

 dostatok finančných zdrojov (2)

 dobré výsledky hospodárenia (1)

 bezproblémové získavanie nových zamestnancov (0)

 poskytovanie všetkých služieb spojených s výrobou nábytku, t.j. dovoz,

montáž...(3)

Slabé stránky: 

 nedostatočné využitie reklamných možností, t.j.  zvyšovanie povedomia o firme (3)

 povedomie spoločnosti rozšírené len na východnom Slovensku (3)

 zlé umiestenie firmy (1)

 nedostatočné softvérové vybavenie (4)

 poskytovanie služieb je v porovnaní s konkurenciou nedostatočné (2)



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 461 

 nedostatočná výrobná kapacita (1)

Príležitosti: 

 pribúdajúce množstvo dopytujúcich zákazníkov (3)

 rozširovanie výroby o výrobnú halu (3)

 nové technológie výroby (1)

Hrozby: 

 zvyšujúca sa konkurencia (3)

 daňová reforma – zvýšenie dane z príjmu právnických osôb (2)

Na základe súčtu hodnôt v rámci jednotlivých dimenzií sme zostavili grafické zobrazenie 

(Obr. 1) pre zistenie modelovej stratégie. Prienikom najvyšších súčtov na jednotlivých osiach 

sme dostali stratégiu spojenectva, ktorá hovorí, že spoločnosť by mala minimalizovať svoje 

slabé stránky a využívať príležitosti, ktoré poskytuje trh. [1] 

Obr. 1 Grafické zobrazenie SWOT analýzy firmy Nabymax 

 Na základe vykonaných skúmaní a analýz podniku sme zistili viaceré nedostatky, ktoré sa 

v spoločnosti vyskytujú. Najväčší nedostatok je fakt neefektívneho a nedostatočného 

využívania príležitostí na trhu. Ako hlavná príčina tejto skutočnosti bol určený nedostatok 

časového fondu, ktorým daná spoločnosť disponuje. Ručné vypracovávanie formulárov pre 

rozpočet materiálu, objednávok, či neprítomná elektronická evidencia spomínaných formulárov 

vedú k stratám potenciálnych zákazníkov. Čas vynaložený na tieto práce by mohla spoločnosť 

využiť k získavaniu nových klientov a rozširovaniu svojej pozície na trhu v prípade, ak by 

vlastnila vhodný systém evidencie. Ďalším nedostatkom spoločnosti je nízka miera 

marketingovej aktivity. Spoločnosť nevyužíva v dostatočnej miere súčasné formy propagácie, 

ako sú webové prezentácie, on-line aplikácie, reklamné bannery, či prezentačné katalógy. Preto 

odporúčame spoločnosti webovú prezentáciu s implementovaným modulom pre výpočet 

nábytku, ktorý bude naprogramovaný v jednom z Open Source systémov. Takto 

implementovaný informačný systém s modulom pomáha riešiť všetky spomenuté hlavné 

identifikované problémy.  

B.  Open Source systémy 

Na trhu existuje široké spektrum systémov, ktoré je možné použiť na vytvorenie webového 

informačného systému, avšak najvhodnejším riešením problémov firmy Nabymax s.r.o. je 

použitie Open Source systému, z dôvodu nízkych nákladov na zabezpečenie chodu systému [2]. 

Medzi najrozšírenejšie systémy patrí Joomla!, ktorá je redakčným systémom, vhodná pre tvorbu 

komplexných webových stránok, ale aj jednoduchých firemných prezentácií. Je použiteľná pre 

pridávanie, aktualizáciu obsahu, fotografií, informácií, katalógov či vytvorenie e-shopu [3][4]. 

Obľúbeným systémom je Drupal. Redakčný systém Drupal je určený pre správu obsahu, 

umožňuje vytvárať a spravovať základné stránky, články, ankety, diskusné fóra, profily 

užívateľov a oprávnenia, témy vzhľadu, fotogalérie a ďalšie. Je vhodným nástrojom pre tvorbu 

osobnej alebo firemnej webovej stránky, komunitných, spravodajských či informačných 

portálov, rôznych katalógov a e-shopov. Jeho typickou vlastnosťou je modularita. V súčasnosti 

Drupal ponúka približne 5 000 modulov, pričom samotné jadro Drupalu obsahuje  44 modulov. 

Ďalšou vlastnosťou je kvalita, pretože jadro Drupalu má dobre navrhnutú štruktúru, čo z neho 

robí stabilný a spoľahlivý systém. Generuje čistý kód v PHP jazyku s podporou MySQL, 

PostgreSQL a v súčasnosti sa pripravuje aj podpora pre Oracle [5][6]. K ďalším CMS 

systémom patrí WordPress, Magento, Typo3, ktoré disponujú podobnými funkciami 

a možnosťami ako Drupal či Joomla [7]. 
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C. Návrh riešenia 

Najvhodnejším variantom pre riešenie nedostatočnej prezentácie spoločnosti, ktorá vyplýva 

z nedostatku časového fondu, bude použitie Open Source systému Drupal. Spĺňa základnú 

požiadavku o finančnej nenáročnosti systému, poskytuje možnosť implementácie vlastnej témy 

vzhľadu, jednoduchú správu obsahu bez potreby programátorských znalostí a schopností. Je 

vhodným nástrojom pre vytvorenie a doplnenie vlastného modulu, ktorý je potrebné 

naprogramovať. K tomu aby bol modul správne naprogramovaný, bolo nutné zostaviť funkčné 

požiadavky, ktoré sú definované v nasledujúcich bodoch:  

1. Administračné požiadavky

 Pridávanie kategórií nábytku

 Pridávanie farieb materiálu pre výrobu nábytku

 Pridávanie príslušenstva

 Pridávanie tovaru

Vymenované funkcie musia poskytovať možnosť pridania, úpravy a odstránenia jednotlivých 

zadaných položiek a prvkov príslušnej funkcie. Obsah jednotlivých skupín musí byť 

zobrazovaný ako výpis vo forme tabuľky, pričom vo výpise je povinné zobrazenie názvu, 

obrázku a ceny, ak týmito prvkami daná skupina modulu disponuje.  

2. Užívateľské požiadavky

 Prístup k modulu na výpočet ceny nábytku – kalkulácia nábytku musí byť prístupná

bez potreby registrácie a prihlasovania, pretože táto činnosť vedie potenciálnych

zákazníkov k odchodu zo stránky

 Výber nábytku na základe kategórie

 Výpočet ceny na základe užívateľom zadaných rozmerov a zvolenej farby

 Výber príslušenstva

 Možnosť tlače vypočítanej ceny nábytku

 Možnosť odoslania objednávkového formulára

D.  Vývoj a implementácia modulu 

 Prvým krokom pri plnení požiadaviek bolo vytvorenie webovej stránky v CMS Drupal, ktorá 

je dostupná na http://nabymax.sk/. Taktiež bolo nutné vytvoriť grafickú šablónu 

implementovateľnú do tohto systému v programe Artisteer1. Modul na výpočet ceny nábytku je 

naprogramovaný v jazyku PHP s podporou databázy MySQL. Obsahuje deväť súborov a skladá 

sa z administračnej a užívateľskej časti. Prístup do administračnej časti je možný len na základe 

prihlasovacích údajov.  

Obr. 2 Administračná časť modulu 

Užívateľská časť modulu je prístupná širokej verejnosti bez potreby registrácie 

a prihlasovania sa na stránku. Je prístupná prostredníctvom jednoduchého obrázkového odkazu 

na úvodnej stránke, pričom nábytok je možné vybrať z rôznych kategórií. Zvolením si určitého 

produktu a jeho následnou konfiguráciou sa užívateľ dostane do sekcie samotného výpočtu. 

Na výpočet ceny je nutné zadať rozmery v mm
2
, vybrať si farebné prevedenie nábytku 

a v prípade záujmu príslušenstvo. Takýmto výberom sa zobrazí prehľad zvoleného produktu 

s možnosťou vytlačenia kalkulácie alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára.  

Odoslané objednávky sa zhromažďujú v e-mailovej adrese spoločnosti, ktorá jednotlivé 

objednávky rieši na základe telefonického rozhovoru a v prípade potreby a záujmu zákazníka aj 

1 http://www.artisteer.com/?p=downloads 
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formou osobného stretnutia. Cena nábytku sa vypočítava na základe administrátorom zadaného 

vzorca pre určitý typ nábytku. Výsledné číslo prevedie na plochu v mm
2
 a následné  jej 

porovnávaním intervalov plôch priradí výslednú cenu.   

III. VYHODNOTENIE VPLYVU WEBOVÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NA FIRMU

Dopad navrhnutého informačného systému sme sledovali pomocou nástroja Google 

Analytics, v časom období od zavedenia novej podoby webu, t.j. 7.2.2012 do 7.1.2013. Web 

stránka bola navštívená spolu 448-krát v 15 štátoch sveta. Najviac návštev v slovenských 

mestách pripadá na Bratislavu (133 návštev), Košice (115) a Poprad (25). Ako uvádzame na 

Obr. 3, môžeme pozorovať väčšie percento nových návštevníkov, t.j. 80,13 %, ako vracajúcich 

sa, ktorí predstavujú 19,87 % návštev. Webová stránka dopomohla aj nárastu zákazníkov, ktorú 

stanovila spoločnosť o 20 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom až 15% zákazníkov 

získali vďaka webovej stránke.  

Obr. 3 Analýza návštevníkov web stránky 

Vytvorený webový informačný systém  priniesol mnoho výhod pre firmu, ale aj užívateľov. 

Jeho najväčšími prínosmi je možnosť výpočtu nábytku pre užívateľov na základe zadaných 

rozmerov, výberu farebného prevedenia a príslušenstva. V prípade záujmu si užívateľ môže 

cenovú kalkuláciu vytlačiť alebo odoslať predbežnú objednávku spoločnosti. Tým, že užívateľ 

si cenovú kalkuláciu zostaví sám, zvyšuje sa disponibilný čas zamestnancov firmy, ktorý môžu 

venovať na zlepšovanie procesov spojených s výrobou nábytku alebo na riešenie iných 

potrebných úloh.  

IV. ZÁVER

Cieľom tohto článku bolo poukázať na návrh, vývoj a najmä dopad webového informačného 

systému na firmu. Bolo nutné vykonať analýzu danej firmy, navrhnúť riešenie zistených 

nedostatkov a následne navrhované riešenia implementovať. Vytvorený modul bolo potrebné 

implementovať do webovej stránky firmy a vyhodnotiť jeho prínosy z pohľadu užívateľa i 

samotnej firmy.  
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Abstrakt – Táto práca predstavuje dynamický robotický kop, ktorý je založený na apro-
ximáciı́ Bézierových kriviek pomocou fuzzy kognitı́vnych máp. Predstavené sú rôzne varianty
fuzzy kognitı́vnych máp. Prı́činné väzby fuzzy kognitı́vnych máp sú určované pomocou
algoritmu particle swarm optimization. Pre pokusy je použitý humanoidný robot Nao s
využitı́m rozhrania hráčskeho systému robotického futbalu B-Human.

Kl’účové slová – fuzzy, kognitı́vna mapa, častica, optimalizácia, roj, inteligencia, kop,
humanoid, Bézier, Nao

I. ÚVOD

Vel’ka pozornost’, pre úspešné hranie futbalu s humanoidnými robotmi, je venovaná nielen
vývoju rýchlej ale aj robustnej chôdze. Naprı́klad môže to byt’ flexibilita, pokial’ ide o náhle
zmeny smeru chôdze, aby bolo možné kompenzovat’ poruchy, ako je kolı́zia s inými robotmi
alebo nerovnost’ povrchu. Tieto dva druhy robustnosti sú predpokladom pre druhý najdôležitejši
druh pohybu, kopu.

V [1] je popı́saný obrazový prı́stup, ktorý je jeden z najbežnejšı́ch prı́stupov pri projektovanı́
pohybu. Daná metóda definuje pohyby ako sadu sériı́ statických uhlov kĺbu.

V [2] je obrazový prı́stup rozširený o možnost’ reagovat’ na vonkajšie zmeny prostredia. V
danom systéme, sú kl’učové obrazy definované pomocou kartezianských pozı́ciı́ končatı́n, ktoré sú
následne interpolované. Spoločné uhly sú vypočı́tavané podl’a inverznej kinematiky a Bézierových
kriviek.

Nevýhodou oboch prı́stupov je, že sa berie do úvahy len poloha lopty, podl’a ktorej je kop
vygenerovaný.

Prı́nosom tejto práce je nový prı́stup pre generovanie kopu. Metóda generuje kop na základe
polohy lopty a na základe iných informáciı́ zı́skaných z prostredia (napr.: poloha brány, poloha
prekážok), ktoré slúžia ako vstupy do fuzzy kognitı́vnej mapy. Na výstupe fuzzy kognitı́vnej mapy
budú riadiace body pre inverznú kinematiku.

II. FUZZY KOGNITÍVNE MAPY A ICH UČENIE

A. Fuzzy kognitı́vne mapy

Fuzzy kognitı́vne mapy (FKM) sú metódy modelovania, ktoré kombinujú princı́py fuzzy lo-
giky a neurónových sietı́. Boli vyvinuté Koskom ako rozšı́renia kognitı́vnych máp a patria do
skupiny neuro-fuzzy systémov, ktoré sú schopné začlenit’ l’udské vedomosti a prispôsobit’ ich
prostrednı́ctvom vzdelávacı́ch postupov [3].

FKM majú širokú oblast’ použitia, vrátane modelovania komplexných a inteligentných systémov,
analýzu rozhodovania, a grafovú analýzu správania [4]. Taktiež boli použité pre plánovanie a roz-
hodovanie v oblasti medzinárodných vzt’ahov a sociálnych systémov, rovnako ako v manažovanı́
vedy a výskumu [5]. Dickerson a Kosko použı́vali FKM na simuláciu virtuálnych svetov [6]. Ok-
rem toho boli FKM použı́vané pre modelovanie systémov videnia, v oblasti plánovania systémov
radiačnej terapie, ale aj pre triedenie nádorov močového mechúra pomocou charakteristı́k ocho-
renia [7].

FKM sa skladá z konceptov, Ci , i = 1, ..., N , kde N je celkový počet konceptov. Každý
koncept predstavuje jeden z kl’účových faktorov daného systému a je charakterizovaný hodnotou,
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Ai ∈ 〈0, 1〉, i = 1, ..., N . Koncepty sú vzájomne prepojené pomocou váhovej hodnoty, ktorá
naznačuje vzt’ahy medzi konceptmi. Jednoduchá FKM s piatimi konceptmi a desiatimi váhovými
hodnotami je znázornená na obr. 1. Každé prepojenie medzi dvoma konceptmi, Ci a Cj , má váhu,
Wij , ktorá je analogická k prı́činnej súvislosti medzi Ci a Cj [3].

C
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Obr. 1 Fuzzy kognitı́vna mapa s piatimi konceptmi C a desiatimi váhovými hodnotami W .

Váha Wij udáva, či je vzt’ah medzi danými dvoma konceptmi priamy alebo inverzný. Smer
kauzality udáva, či koncept Ci spôsobı́ na koncept Cj alebo naopak.

Existujú tri typy váh:
- Wij > 0, vyjadruje pozitı́vnu prı́činnost’.
- Wij < 0, vyjadruje negatı́vnu prı́činnost’.
- Wij = 0, medzi konceptmi neexistuje prı́činnost’.
L’udské vedomosti a skúsenosti v systéme určujú typ a počet uzlov, rovnako ako aj váhy FKM.

Skúsenosti a vedomosti sú vyjadrené pomocou váhovej matice, ktorá vyzerá následovne:

W =


W11 W12 . . . W1N

W21 W22 . . . W2N

...
...

. . . W3N

WN1 WN2 . . . WNN


Hodnota Ai konceptu Ci, vyjadruje množstvo zodpovedajúcej fyzikálnej veličiny a je odvodená

od transformácie fuzzy hodnoty, ktorá je priradená odbornı́kmi alebo uvolučnými výpočtami na
čı́selné hodnoty. Po priradenı́ hodnôt na koncepty a váhy, FKM konverguje k ustálenému stavu cez
proces interakcie. V každom kroku je hodnota konceptu Ai zmenená hodnotami váhy konceptu,
ktorý je k nemu pripojený a FKM je aktualizovaná podl’a nasledujúceho vzorca [3],

Ai (k + 1) = f

Ai (k) +
n∑
j=1
j 6=i

WijAj (k)

 (1)

kde k značı́ čı́tač iterácii a Wji je váhová matica. Funkcia f je sigmoidálna funkcia,

f (x) =
1

1 + e−λx
(2)

kde λ > 0 je parameter, ktorý určuje strmost’ funkcie v oblasti okolo nuly.
Daná funkcia je zvolená, pretože hodnoty konceptov Ai, musia ležat’ v intervale 〈0, 1〉. Interak-

ciami FKM je možné dosiahnút’ rovnovážny stav po niekol’kých iteráciách, tj. hodnoty konceptov
sa d’alej nemenia. Požadované hodnoty na výstupe konceptov zaručujú riadne fungovanie simu-
lovaného systému.

B. Návrh pričinných väzieb pomocou evolučných výpočtových technı́k
Podstatou tejto triedy algoritmov je pohyb v priestore prehl’adávania. Ked’že v prı́pade týchto

algoritmov každý bod tohto priestoru zastupuje jedno kompletné riešenie (presnejšie povedané
kandidáta na riešenie, pričom rôzni kandidáti v princı́pe predstavujú rôzne kvalitné riešenia, od
optimálneho riešenia cez vyhovujúce až k neprijatel’ným), tak tento priestor býva označovaný aj
ako priestor (kandidátov) riešenı́.

Prehl’adávanie tohto priestoru v sebe typicky kombinuje generovanie resp. výber kandidátov
na riešenie s testovanı́m týchto kandidátov. Pri riešenı́ praktických úloh je potrebné preskúmat’
vel’ké množstvo kandidátov, kým je nájdené uspokojivé riešenie. Samotný pohyb v priestore
prehl’adávania je špecifický pre ten ktorý prehl’adávacı́ algoritmus [8].
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III. NAVRHOVANÝ PRÍSTUP

A. Algoritmus

Na začiatku činnosti algoritmu sa náhodne generujú prı́činné väzby v intervaloch, ktoré určil
odbornı́k alebo laik. Taktiež je potrebné určit’, ktoré koncepty sú vstupné a ktoré výstupné.
Ďalšı́m krokom je evaluácia fuzzy kognitı́vnej mapy (FKM). Následne sa vyhodnotia ustálene
hodnoty konceptov, určı́ sa fitness vygenerovaných väzieb. Vzhl’adom na fitness, algoritmus
particle swarm optimization (PSO) určı́ zmenu prı́činných väzieb. Ako ukončovacia podmienka
slúži počet iteráciı́. Činnost’ algoritmu je zobrazená na obr. 2.

Fuzzy
kognitívna

mapa

Inicializácia
väzieb

Ústalené hodnoty
konceptov

Evaluácia

Particle
swarm

optimization

A

N

Náhodné hodnoty
väzieb

W

Koniec

Fitness

KONIEC ?

Obr. 2 Priebeh algoritmu. W predstavuje upravené hodnoty prı́činných väzieb.

Existuje mnoho váhových matı́c, ktoré vedú FKM ku konvergencii do požadovaných oblasti.
PSO je stochastický algoritmus, a preto je celkom prirodzené, že sú vygenerované rôzne matice
pri rovnakom pokuse. Všetky výsledné matice sú vhodné pre konštrukciu FKM a následné
obmedzenie daného problému, aj ked’ môže mat’ každá matica odlišný fyzikálny význam pre
systém.

Vyššie uvedený algoritmus využı́va iba primitı́vne informácie od odbornı́kov. Akékol’vek iné
informácie, ktoré sú k dispozı́cii, môžu byt’ začlenené k zvýšeniu efektivity riadenia, a to bud’
tým, že sa zmenı́ účelová funkcia s ciel’om využit’ dostupné informácie, alebo zavedenı́m d’alšieho
obmedzenia váh.

Jedinec je reprezentovaný pomocou váhovej matice W , pričom vzhl’adom na algoritmus jedinec
má znalost’ o svojej najlepšej pozı́ciı́ (LBest) o najlepšej pozı́ciı́ vzhl’adom na roj (GBest).

Znalosti o pozı́ciach sú reprezentované vektorom, kde jednotlivé časti reprezentujú atribúty v
priestore prehl’adávania.

Váhová matica W je reprezentovaná vektorom, ktorý sa skladá v poradı́ z jednotlivých váh, s
výnimkou prvkov hlavnej diagonály, W11,W22, ...,Wnn, ktoré sú podl’a definı́cie rovné nule.

X = [W12, · · · ,W1N︸ ︷︷ ︸
Riadok1

,W21, · · · ,W2N︸ ︷︷ ︸
Riadok2

, · · · ,WN1, · · · ,WN,N−1︸ ︷︷ ︸
RiadokN

]

FCM s N plne prepojenými konceptmi (tj. každý jeden koncept interakcie je spojený so
všetkými d’alšı́mi konceptmi) zodpovedá N(N − 1) -dimenzionálnému problému. Ak niektoré
prepojenie chýba, potom ich zodpovedajúce váhy sú rovné nule a možno ich vynechat’, čı́m sa
znižuje rozmernost’ problému. Takýto prı́pad je najčastejšı́, pretože FCM poskytované odbornı́kmi
sú len zriedka plne pripojené.

ISBN 978-80-553-1440-2 c© 2013 FEI TUKE 466



Electrical Engineering and Informatics IV
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

B. Úprava rozhrania B-Human

Úprava spočı́va v generovanı́ riadiacich bodov pre bézierovú krivku pomocou fuzzy kognitı́vnej
mapy.

Naprı́klad ako vstup kognitı́vnej mapy bude vzdialenost’ bránky a na výstupe budú riadiace
body, ktoré budu určovat’ silu kopu vzhl’adom na danú vzdialenost’. Kognitı́vna mapa musı́ byt’
navrhnutá tak, aby generovala hladký priebeh krivky. Daný výpočet sa musı́ uskutočnit’ ešte pred
samotným kopom.

Pred samotným kopom sa modul správania nachádza v stave kick, kde sa rozhoduje, či daný kop
bude vykonaný alebo nie. Ak áno spustı́ sa funkcia kickForward, do ktorej vstupujú parametre
polohy lopty. Úprava bude spočı́vat’ v tom, že ako parametre budú vstupovat’ aj poloha brány a
polohy prekážok, ktoré pomocou FKM vygenerujú body riadiacej krivky pre kop.

Body riadiacej krivky sú reprezentované trojrozmerným vektorom. Hodnota x-ovej súradnice
udáva vel’kost’ smeru nohy dopredu alebo dozadu vzhl’adom na robota, hodnota y-ovej súradnice
udáva vel’kost’ smeru nohy dol’ava alebo doprava vzhl’adom na robota, hodnota z-ovej súradnice
udáva vel’kost’ smeru nohy nahor alebo nadol vzhl’adom na robota, tak ako je zobrazené na obr. 3.

Obr. 3 Vizualizácia systému relatı́vnych súradnı́c robota. Prevzaté z

Intervaly pre jednotlivé hodnoty súradnı́c sú v tab. 1.

Tabul’ka 1
Intervaly pre jednotlivé hodnoty súradnı́c

X Y Z
MIN -100 -150 -245
MAX 100 150 70

FKM pre generovanie riadiacich bodov môže vyzerat’ následovne (obr. 4):

Lopta.X Lopta.Y

X1 Y1 X2 Y2

Brána

W
15

W
16

W
2

6 W
2 7

W36

Obr. 4 Prı́klad fuzzy kognitı́vnej mapy pre generovanie riadiacich bodov.

Na vstupe kognitı́vnej mapy sa nachádza poloha lopty a vzdialenost’ od brány. Koncept Lopta.X
predstavuje hodnotu x-ovej súradnice lopty relatı́vne k robotovi a koncept Lopta.Y predstavuje
hodnotu y-ovej súradnice lopty relatı́vne k robotovi. Koncept Brána predstavuje relatı́vnu vzdia-
lenost’ brány od robota.

Na výstupe sa nachádzajú jednotlivé parametre krivky. Koncepty X1 a Y1 zodpovedajú krivke
vo fáze tri a Koncepty X2 a Y2 zodpovedajú krivke vo fáze štyri.
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Fáza tri zodpovedá ako vysoko zodvihne robot nohu a posunie ju za seba na hodnoty X1 a Y1.
Fáza štyri zodpovedá ako vysoko zodvihne robot nohu a posunie ju pred seba na hodnoty X2 a
Y2. Rozdiel hodnôt v jednotlivých fázach zodpovedá sile kopu.

IV. VYHODNOTENIE POKUSOV

Pokusy boli vykonané v simulátore SimRobot a na reálnom robotovi Nao. Na začiatku experi-
mentu boli experimentálne nájdené optimálne hodnoty konceptov v simulátore SimRobot. Následne
prebehla adaptácia fuzzy kognitı́vnej mapy na dané hodnoty konceptov. Po úspešnej adaptáciı́ bola
FKM otestovaná v simulátore a následne aj na reálnom robotovi.

Na vstupe kognitı́vnej mapy sa nachádza poloha lopty a vzdialenost’ od brány. Koncept Lopta.X
predstavuje hodnotu x-ovej súradnice lopty relatı́vne k robotovi a koncept Lopta.Y predstavuje
hodnotu y-ovej súradnice lopty relatı́vne k robotovi. Koncept Brána predstavuje relatı́vnu vzdia-
lenost’ brány od robota.

Na výstupe sa nachádzajú jednotlivé parametre krivky. Koncepty X1 a Y1 zodpovedajú krivke
vo fáze tri a Koncepty X2 a Y2 zodpovedajú krivke vo fáze štyri.

Fáza tri zodpovedá ako vysoko zodvihne robot nohu a posunie ju za seba na hodnoty X1 a Y1.
Fáza štyri zodpovedá ako vysoko zodvihne robot nohu a posunie ju pred seba na hodnoty X2 a
Y2. Rozdiel hodnôt v jednotlivých fázach zodpovedá sile kopu.

Daná kognitı́vna mapa je zobrazená na obr. 5.

Lopta.X Lopta.Y

X1 Y1 X2 Y2

Brána

W
15

W
16

W
2

6 W
2 7

W36

Obr. 5 Kognitı́vna mapa pre pokus čı́slo 2.

Použitá váhova matica W

0.00 0.00 0.00 0.24 −0.59 −0.91 0.00
0.00 0.00 0.00 0.25 −0.38 0.00 −0.84
0.00 0.00 0.00 0.18 0.45 0.38 0.64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00


Hodnoty konceptov:
Jednotlive intervaly sú transformované na interval < 0.0; 1.0 >

Tabul’ka 2
Hodnoty ustálených konceptov v simulatore

Lopta.X Brána Lopta.Y X1 Y1 X2 Y2 ∆X ∆Y
0.50 0.50 0.50 0.30 0.50 0.55 0.55 0.20 0.05
0.40 0.60 0.10 0.35 0.50 0.45 0.55 0.15 0.05
0.10 0.10 1.00 0.00 0.10 0.35 0.20 0.35 0.10
0.20 0.30 0.60 0.10 0.30 0.30 0.35 0.20 0.05
1.00 1.00 0.50 0.10 0.90 0.90 0.95 0.80 0.05

Hodnoty konceptov z reálneho robota

Tabul’ka 3
Hodnoty ustálených konceptov na reálnom robotovi

Lopta.X Brána Lopta.Y X1 Y1 X2 Y2 ∆X ∆Y
0.48 0.55 0.48 0.25 0.48 0.56 0.54 0.31 0.06
0.38 0.62 0.02 0.30 0.57 0.43 0.49 0.13 -0.08
0.04 0.07 0.94 0.04 0.16 0.32 0.23 0.28 0.07
0.22 0.33 0.63 0.08 0.28 0.28 0.31 0.20 0.03
1.00 0.98 0.47 0.04 0.87 0.84 0.90 0.80 0.03

Z daných tabuliek vyplýva, že robot silno kopne do lopty, preto že rozdiel ∆X prekročı́ hranicu
0.20.
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V. ZÁVER

Pokusy potvrdili, že použitie fuzzy kognitı́vnych máp funguje len pri jednoduchýchch problémoch,
ktoré sa dajú linearizovat’.

Fuzzy kognitı́vna mapa generovala optimálne riadiace body pre inverznú kinematiku. Ako
vstupný parameter vstupovala poloha lopty a vzdialenost’ brány. Vzdialenost’ brány ovplyvňovala
všetky výstupné koncepty. Ked’ bol robot pri brane jeho kop bol slabši ako ked’ bol od nej d’alej.

Dana metóda fuzzy kognitývnych máp sa ukázala ako vhodná pre opis a simuláciu jedno-
duchých problémov. Táto práca dokazuje, že je možné generovat’ dynamické kopy pomocou
umelej inteligencie v reálnom čase.

V budúcnosti by bolo optimálne zaoberat’ sa prihrávkou medzi robotmi.
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E. Chown, and P.-G. Plöger, Eds., vol. 6556. Springer, 2010, pp. 109–120.

[3] B. Kosko, “Fuzzy cognitive maps,” International Journal of Man-Machine Studies, vol. 24,
no. 1, pp. 65–75, 1986.

[4] M. Hagiwara, “Extended fuzzy cognitive maps,” in Fuzzy Systems, 1992., IEEE International
Conference on, 1992, pp. 795–801.

[5] R. Taber, “Knowledge processing with fuzzy cognitive maps,” Expert Systems with Applica-
tions, vol. 2, no. 1, pp. 83 – 87, 1991.
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Abstract — The key aim of this work is to introduce implementation of mobile application for 

Videoserver what is popular portal based platform created and hosted by Computer Networks 

Laboratory. The application is designed for the Android operating system and offers a comfortable 
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I. INTRODUCTION 

Thanks to the rapid development of modern technologies, mobile devices are becoming 

common part of everyday's life. Their popularity is growing with their considerable advantages, 

such as portability and easy access to Wireless Internet. As the devices constantly change from 

the hardware and the software point of view, it is imperative to keep up with the project changes 

and provide the users with new and innovative options, to what they were previously used to. 

One of the projects of this kind is the Videoserver CNL. It offers the general public an insight 

into conferences and seminars organized by the Technical University of Kosice. The intent of 

mobile application is to allow portal to develop and to share its content in a modern manner. 

II. ANALYSIS

The goal of this work is to introduce the Videoserver environment, as well as explore its 

current, existing solutions and elaborate an options that will walk us through the current 

opportunities of accessing the content. In addition, the intention is to analyse any issues that are 

encountered with the development of mobile applications for the portal on the Android platform 

[1]. 

Videoservers portal currently offers access to its content using the website where the visitor 

can choose to play video from available lists of recent or most viewed videos. In addition, the 

portal provides access to a variety of teaching materials and is currently running IP television 

broadcasting in testing mode. Current Videoserver solution is based on open-source system 

Drupal1. This Content Management System provides a transparent administration interface for 

creating, updating and maintenance the websites. When creating a mobile application, it was 

imperative to extend the current features by REST services, and make the data exchange 

between the application and the server easier.  

The proposal of the mobile application encompasses two areas - designing the application 

logic and appearance of the user interface. The intention was to implement those two parts in a 

way, that they would depend on each other as little as possible. This would later mean that 

changing one component of application will happen without affecting the other components. 

III. SOLUTION AND RESULTS

A. Extending the Videoserver 

As already mentioned, the portal had to be extended by the REST services. REST is data 

oriented service that defines a common approach for obtaining and manipulating data using four 

operations. They are also known as CRUD - Create, Read, Update and Delete. Access to data is 

implemented by sending a request via HTTP protocol. Server receives the request and the 
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response with requested data can be sent in various forms (mostly as XML, JSON or text 

document) [2]. 

Fig. 1  Providing REST services in the Videoserver 

Installation of the necessary modules to the system was required in order to prepare the 

environment for an easy communication between application and the server. However, the 

following services had to be configured: 

1. URL address - address to receive requests for REST services,

2. Access rules - allow or deny some of CRUD operations,

3. Accessible content - content with enabled access.

For the communication purposes only Read operation was allowed. Furthermore, the module 

allows to access to the list of articles (or videos), details of each article including comments as 

well as attached files. 

B. Mobile application development 

Android is open-source software platform, containing operating system, middleware, user 

interface and applications. The part of this platform are developer tools with API libraries called 

Android SDK used to create, build, test and debug applications. 

The development of the application for the Android operating system incorporates the design 

and implementation of the user interface that presents the features available in the application. 

Figure 2 shows a sketch of what the interface contains and what the layout of the elements is 

used for. 

Fig. 2 User interface sketch 
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There are currently several versions of Android in use. To ensure backward compatibility, the 

developers offer software solutions - Support library. There are programmed new features and 

enhancements by using methods available in earlier versions of Android. This approach allows 

creating modern applications whilst maintaining compatibility with older versions of Android. 

The user interface consists of two cards (bookmarks) with playlists. One list keeps latest 

videos available in the Videoserver and the second is a list of videos stored by the user. The 

listed item is represented by a video preview, by the title and a short description, so when 

selecting a specific item, the information appears in a separate window, which offers the 

possibility to play the video or share the link to it. To maintain roughly the same look and the 

navigation panel on older versions of Android, external library (ActionBarSherlock) was used. 

The final user interface is shown in Figure 3. 

Fig. 3  The final user interface 

The primary function of the application is to display a list of latest videos; the inter-

communication with server is hidden in the background, so is the process of received data which 

is translated into a form suitable for presentation to the users. To ensure fast application 

response, these operations are performed always in a separate thread, so the application doesn't 

appear as non-responsive. 

Additional features are implemented into the applications, such as option for user to store 

interesting videos in individual list (stored in the device memory). Furthermore, there is the 

ability to send a video link through services such as SMS, e-mail or other communication 

applications and even the ability to share video on popular social networks. Diagram in Figure 4 

illustrates the possibilities that a user can perform in the application. 

Fig. 4  Use case diagram for application 
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IV. TESTING AND PUBLISHING

An essential part of any software development is naturally a verification phase of 

implementation and software functionality. Testing was also part of the development of this 

application, during which the reactions and the behavior of the application to the mobile phone 

was continuously tested. The common practice is to create and run tests in one of the test 

frameworks that reveal errors in implementation stages. This application was tested directly on a 

real mobile device; and the opportunity was given to create different conditions and cause 

reactions instead of allowing the actual device to simulate artificial conditions in a test 

environment.   

After completing the application and verification of functionality, the next step was to publish 

the finished version on the Internet. The application was published via Google Play, as the aim 

was to make the application readily available for those who are using mobile devices with 

Android operating system. The advantage of publications in this particular way is that the user 

does not have to constantly follow the state of the application to manually install the newer 

version, because the system will update automatically.  

The condition for publishing was to register with a developer account (fee for registration is 

charged). After successful registration, digitally signed version of the application was sent, using 

the website also called as Developer Console. The final steps were to provide additional 

information about the application (such as brief description, screenshots, price (in this case 

free), target devices, and other) and confirmation of the publication. An alternative distribution 

of the applications through Google Play is the disclosure of its installation file on the web and 

the subsequent dissemination of reference by which the candidates can download the application 

and install it. This particular method of distribution was part of the testing, by including the 

portal link to the mobile application. 

V. CONCLUSION 

The key approach of this project was to demonstrate the process of developing mobile 

application as an option for extending the Videoserver. Discussed were the existing solutions 

along with the proposal how to appropriately extend server functions, so that it provides the 

most efficient access to stored content for the mobile application. 

The advantage of the proposed and implemented application is an enjoyable, user friendly 

interface with undemanding control that provides user with sufficient possibility to access the 

required functions of the portal. The disadvantage of the application for Videoserver is system 

Drupal that at this time makes it impossible to implement all features available on website, for 

example functions such specifically sorting videos by categories or search for videos based on 

certain phrases. 

In order to eliminate shortcomings in the project implementation stages, a further study of 

current technologies used for the operation of servers and applications is required. Achieved 

learning outcomes and results will be demonstrated by the development of other features that are 

currently missing in the application. 
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I. INTRODUCTION

There are several approaches towards defining computability. Different models may well turn
out to be equivalent, e.g., register machine computable is the same as general recursive. Primitive
recursive functions are much stronger than actually computable functions, but fail to completely
capture the notion of computability. On the other hand, recursive functions encapsulate the idea
of unbounded search. In some theories it is convenient to assume that all primitive recursive
functions and relations are simply given as atomic objects [1].

Recursive functions are functions for which the result for a certain argument depends on
the result obtained for other (smaller in some sense) arguments. Recursion in mathematics and
theoretical computer science is a method of defining functions which the function being defined
in is applied within its own definition. It is very important concept in applications ranging from
the theoretical foundations of computation to practical programming techniques [2], [3].

Primitive recursive functions provide a nice framework for other model of computations. For
example, Turing machines, random access machines, parallel random access machines all fall
into this framework. Other approaches such as programming languages, equational calculi or
more abstract models such as Church’s λ-calculus also fit into this framework, though not quite
as easily.

Primitive recursive functions are a natural response to the halting problem, by stripping away
the power to do arbitrary unbounded self recursion [4].

Church’s Thesis asserts that every function that is effectively computable in the intuitive sense is
computable in these formal ways. This thesis refers to general recursive functions, not to primitive
recursive functions. There are effectively computable functions that are not primitive recursive,
but that are general recursive (e.g. Ackermann’s function). If we use composition and primitive
recursion as building operations, then the functions we can build are called primitive recursive. If
we add unbounded minimization to our toolkit, we can build a larger class of functions that are
called general recursive or just plain recursive. More precisely, functions are general recursive only
when they use unbounded minimization that happens to terminate. Functions using unbounded
minimization that does not terminate are called partial recursive because they are partial functions.
In Pascal terms, the primitive recursive functions are the FOR loop computable functions, while
the general recursive functions the terminating WHILE loop computable functions. The partial
recursive functions that are not also general or primitive recursive are the WHILE functions that
loop forever without terminating.

II. PRIMITIVE RECURSION

The primitive recursive functions are defined by using primitive recursion and composition
as central operations and they are a strict subset of the total µ-recursive functions (µ-recursive
functions are also called as partial recursive). The term was coined by Rózsa Péter [5]. Recursive
function theory, like the theory of Turing machines, is one way how to make formal and precise
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the intuitive, informal, and imprecise notion of an effective method. It happens to identify the very
same class of functions as those that are Turing computable. This fact is informal or inductive
support for Church’s Thesis, asserting that every function that is effectively computable in the
intuitive sense is computable in these formal ways [3].

In computability theory, primitive recursive functions form a class of functions that form an
important building block on the way to a full formalization of computability. These functions are
also important in proof theory.

Most of the functions normally studied in number theory are primitive recursive. For example:
addition, division, factorial, exponential and the n-th prime are all primitive recursive. So there
are many approximations to real-valued functions. In fact, it is difficult to devise a function that
is not primitive recursive, although some are known [6].

Recursive function theory begins with some very elementary functions that are intuitively effec-
tive. Recursive function theory uses simple initial functions and forms for building complicated
functions out of simpler functions. Then it provides a few methods for building more complicated
functions from simpler ones. The building operations preserve computability in a way that is both
demonstrable and (one hopes) intuitive. The initial functions and the building operations are very
few in number, and very simple in character, so that they are entirely open for inspection.

Primitive recursion functions are based on three kinds of initial (elementary) functions and
they are built by two forms of building operations. Elementary functions are total, not partial.
The reason is, that only total functions fit the intuitive sense of effective method. A partial function
is not defined for some arguments, and hence computes no result for those values. It is part of
the definition of an effective method that it will always produce the correct answer.

Primitive recursive functions are functions of the natural numbers. The class of primitive
recursive functions is a subclass of partial recursive functions. These functions are all primitive
recursive functions plus one more form for building functions. It has been proved that the partial
recursive functions are exactly the Turing-computable functions.

III. THE INITIAL FUNCTIONS

If we take the comparison to axiomatics, then we must revert to an ambition of axiomatics
almost completely abandoned in the 20th century: the ambition to make the axioms ”self-evident
truths”. The elementary functions must be intuitively effective or computable. If they are not,
one will still get an interesting set of resulting functions; but on the other hand, one will have
abandoned part of the programmatic motive of the theory.

The initial function used in primitive recursion theory are constant function, successor function
and projection function (generalized identity function).

In the following text we will denote any k-tuple as of values x1, . . . , xk as xk or x if the value
k is clear.

A. Constant function

Function ckr : Nk → N is the k-ary function that returns value r, no matter what its arguments
are. Defined for k ≥ 0 and r = 0, with arguments being natural numbers, it is standard zero
function, denoted also z(x):

z : Nk → N,

for k ∈ N. Function z is a constant function and its return value is always zero:

z(x) = 0,

for x ∈ Nk. For example, z(8) = 0, or z(7, 12) = 0. In general, any constant function ckr , defined
for values k, r ∈ N, takes its input into the value r,

ckr (x) = r

B. Successor function

Successor function succ : N → N sends the argument into the successor of the value n. It is
defined as follows:

succ(n) = n+ 1.

For example, succ(2) = 3. Sometimes the successor function is denoted only s(n).
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C. Projection functions

A projection function πk
i : Nk → N, for k ∈ N, k ≥ 1 and 1 ≤ j ≤ k, is a k-ary function that

returns its i-th argument. The zero and successor functions take only one argument each. But the
projection function is designed to take any number of arguments. When it takes one argument,
π1
1(x), it returns its argument as its value:

π1
1(x) = id(x) = x.

That is, the projection function is generalized identity function.
Generally, the projection function πk

i : Nk → N is defined as follows:

πk
i (x) = xi,

for x ∈ Nk and x = (x1, . . . , xk). For example, π3
2(3, 4, 5) = 4.

IV. THE BUILDING OPERATIONS

The primitive recursive functions are constructed from the basic functions by application of two
functions that preserve computability. The first operation is functional composition. The second
operation for producing new functions is primitive recursion [7]. By using the given two methods
and minimization method we can build partial recursive functions [8].

A. Function composition

Given functions h : Nm → N, m ∈ N and gi : Nk → N, for i, k ∈ N, 1 ≤ i ≤ m, the function
f : Nk → N defined as follows

f (x) = h (g1 (x) , . . . , gm (x))

be the function derived from the functions h, g1, . . . , gm by substitution operation.
We follow the basic idea. Let functions g1, . . . , gm be applied to the arguments. Function h is
applied to the result returned by all the functions gi, as in the Fig. 1.

x1, x2, . . . , xk - g1 -

x1, x2, . . . , xk - g2 - f

. . .

x1, x2, . . . , xk - gm -

Fig. 1 Composition of functions

Then the function f is given by operation of composition:

f = C [h, g1, . . . , gm] .

The functions gi are allowed to disregard any of their arguments, but they have all arguments xs
available to them if they need them.

The simple function composition scheme h(g(x)) is the special case denoted C [h, g]. Here
k = 1, m = 1 (m is the arity of function h) and from that we can see that substitution is a
special case of functional composition.

B. Primitive recursion

Let g : Nk → N and h : Nk+2 → N be total number-theoretic functions with k and k + 2
variables, respectively. The function f : Nk+1 → N defined by:

f(x1, . . . , xk, 0) = g(x1, . . . , xk) (1)
f(x1, . . . , xk, t+ 1) = h(x1, . . . , xk, t, f(x1, . . . , xk, t)) (2)

is said to be obtained from g and h by primitive recursion:

f = PR [g, h] .
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The variables x1, . . . , xk are called the parameters of a definition by primitive recursion. The
variable t is the recursive variable.

The operation of primitive recursion PR provides its own algorithm for computing the value
f(x1, . . . , xk, t) whenever g and h are computable. For a fixed set of parameters x1, . . . , xk, the
value f(x1, . . . , xk, 0) is obtained directly from function g in (1), which is the base case when
t = 0. The value of f(x1, . . . , xk, t + 1) is obtained from the computable function h using the
parameters x1, . . . , xk, the previous value of the recursive variable t and value f(x1, . . . , xk, t)
as the previous value of the function. Since h is computable, the iterative process can be used to
determine the value f(x1, . . . , xk, t+ 1) for any value of the recursive variable t [7].

The primitive recursive functions are defined as follows:
1) the unary successor function succ is primitive recursive;
2) the k-ary constant zero function z, for k ≥ 0 is primitive recursive;
3) the projection functions πk

i , for each k ≥ 1 and each 1 ≤ i ≤ k, are primitive recursive;
4) if g1, . . . , gm are k-ary primitive recursive functions for some k ≥ 0, and h is an m-ary

primitive recursive function for some m ≥ 1, then C [h, g1, . . . , gm] is a k-ary primitive
recursive function;

5) if g is k-ary primitive recursive function and h is (k + 2)-ary primitive recursive function
for some k ≥ 0, then PR [g, h] is a (k + 1)-ary primitive recursive function.

No other functions are primitive recursive.

V. EXAMPLES OF PRIMITIVE RECURSIVE FUNCTIONS

Usually, the most important part is fitting the function definition into the fomrat imposed by
C and/or PR. In the next, we must to specify arguments ns and m, and a recursive call, even if
they are not needed for the calculation. So for extra arguments we can use projection functions
to ignore some of them.

In general, once we show a function to be primitive recursive, we will use it freely in later
constructions.

A. Example 1: The constant function

Function f(n) = 1 is primitive recursive. We express the function by using the successor and
zero function.

c11(n) = succ(z(n))

And then we express the function c11 as their composition,

c11 = C [succ, z] .

B. Example 2: The adition

The function add is given as add(n,m) = n+m, it computes the sum of two natural numbers;
and its signature add : N×N→ N. We express the function add by primitive recursion as follows.
We define the function g(x) = x and funciton h(x, y, z) = z + 1. Then

add(x, 0) = g(x) = x, (3)
add(x, y + 1) = h(x, y, add(x, y)) = succ(add(x, y)). (4)

The formula (3) indicates that the sum of any natural number and zero is the number itself. The
latter condition (4) defines the sum of x and y + 1 as the result of add for the previous value
of the recursive variable (here y) incremented by one. Both functions g and h, the components
of the definition by primitive recursion, are primitive recursive, considering g = π1

1 and h =
C
[
succ, π3

3

]
. Putting this together, we have

add(x, 0) = π1
1(x), (5)

add(x, y + 1) = C
[
succ, π3

3

]
(x, y, add(x, y)). (6)

That is, add = PR
[
π1
1 , C

[
succ, π3

3

]]
.
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C. Example 3: The multiplication

Multiplication mult : N× N→ N can be also defined by primitive recursion. Let functions g
and h be defined as g = z and h = C

[
add, π3

3 , π
3
1

]
. Then multiplication we define as follows:

mult(x, 0) = g(x) = 0, (7)
mult(x, y + 1) = h(x, y,mult(x, y)) = mult(x, y) + x. (8)

Putting this together we have

mult = PR
[
z, C

[
add, π3

3 , π
3
1

]]
.

D. Example 4: The factorial function

Factorial function fact : N→ N is one-variable function defined as follows,

fact(x) =

 1 if x = 0;
x∏

i=1

i otherwise.

The factorial function is defined by primitive recursion as follows: let h = C
[
mult, π2

2 , C
[
succ, π2

1

]]
.

Then factorial defined by using function h is

fact(0) = 1, (9)
fact(y + 1) = h(y, fact(y)) = fact(y) · (y + 1), (10)

where h(x, y) = y · (x + 1). Our definition uses of recursive variable the value y + 1 . This is
obtained by applying the successor function to variable y which is provided to the function h.
We can illustrate how the primitive recursive definition generates the factorial function.

fact(0) = 1

fact(1) = fact(0) · (0 + 1) = 1

fact(2) = fact(1) · (1 + 1) = 2

fact(3) = fact(2) · (2 + 1) = 6

fact(4) = fact(3) · (3 + 1) = 24

VI. PRIMITIVE RECURSIVE PREDICATES

A predicate is an expression that is either true or false [9]. A predicate with k arguments is a
subset of Nk (the elements of Nk for which P is true). Predicates are usually written in prefix
notation (isPrime(n)), sometimes written also in infix notation (x ≤ y).

The characteristic function χP of a predicate P ⊆ Nk returns value 1 if the predicate is true
and value 0 if the predicate is false. The function χP : Nk → {0, 1} is defined as follows:

χP (n1, . . . , nk) =

{
1 if P (n1, . . . , nk) is true;
0 otherwise.

Since all predicates are ”total”, the characteristic function χP is a total function. We say that
a predicate is primitive recursive if and only if its characteristic function can be defined in a
primitive recursive manner [10].
For example, the characteristic function of the precitace max(n,m) is defined as follows:

χmax(m,n) =

{
1 if m > n;
0 otherwise. (11)

The predicate max(m,n) (11) we can express also as follows:

χmax(m,n) = sgn(monus(m,n)) = C [sgn,monus] (m,n).

Here, sgn (signum function) and monus are primitive recursive functions defined as follows.

sgn(n) =

{
0 if n = 0;
1 otherwise.

From the definition of sgn there holds

sgn(0) = c00(n) sgn(n+ 1) = c21(n, sgn(n)).

The monus n .− m of two elements m and n is defined as follows:

monus(n, 0) = n monus(n,m+ 1) = pred(monus(n,m)).
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And from the definition:

monus(n, 0) = π1
1(n),

monus(n,m+ 1) = C
[
pred, π3

3

]
(n,m,monus(n,m)).

A. Function defined by cases

Let function f be defined by the following way:

f(n1, . . . , nk) =


g1(n1, . . . , nk) if P1(n1, . . . , nk);
g2(n1, . . . , nk) if P2(n1, . . . , nk);
. . .
gk(n1, . . . , nk) if Pk(n1, . . . , nk);

where
• all functions gi are primitive recursive functions;
• all predicates Pi are primitive recursive predicates;
• exactly one Pi holds for any n1, . . . , nk as the predicates Pi are mutually exclusive and

collectively exhaustive,
then f is primitive recursive function; 1 ≤ i ≤ n, i, n ∈ N. Function f can be also expressed as

f(n) =
n∑

i=1

gi(n) · Pi(n).

Specific example of function definition by cases is:

f(m,n) =

 0 if m = n;
1 if m > n;
2 if m < n.

Let the function f be expressed more formally:

f(m,n) =

 z(m,n) if m = n;
c21(m,n) if m > n;
c22(m,n) if m < n.

We express the maximum function by using the sum as follows:

f(m,n) = 0 · χ=(m,n) + 1 · χ>(m,n) + 2 · χ<(m,n).

Here, exactly on the the characteristic functions will be 1 with all the others 0.

VII. CONCLUSION

In this article we presented foundations of primitive recursion that plays crucial rôle in com-
putability theory. A notion ”primitive recursive” can be translated roughly into ”easy computable”
[1]. We presented the definition and some examples of primitive recursion functions. We would
like to extend this explanation with partial recursive functions. Recursion theory is used in teaching
of subjects Data structures and algorithms and Semantics of programming languages. Because
primitive recursion is very important in this context, we consider to make deeper introduction in
teaching process as very notable.
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Abstract – There exist lots of database systems, which store and manage user data and
most of these databases have client-server architecture. On the other hand side, there exist
lots of file formats for storing data in a single file or in a group of files, for example XML,
simple configuration text file or other application file formats. SQLite is a small database
management system, which becomes part of the client application if used and stores user
data in a separate database file. SQLite has some limitations, which are functional and/or
quantitative. In this paper, we analyze these characteristics, behavior and limits to help to
determine the best uses for this library.

Keywords – SQLite library, database, open-source, evaluation.

I. INTRODUCTION

In the field of relational database management systems (RDBMS), there are lots of database
system implementations. The most of them have client-server architecture and require relatively a
lot of system resources. On the other hand, user data can be stored in ordinary files, for example
XML as structured data organization or simple text files. The disadvantage of storing data in
ordinary file is the required parser to identify and differ meta-data from user data.

SQLite is an open-source, embedded relational database engine library. It is designed to provide
a convenient way for applications to manage data without the overhead that often comes with
dedicated relational database management systems. SQLite has a well-deserved reputation for
being highly portable, easy to use, compact, efficient, and reliable[1]. The SQL language provides
unified access to data and language C makes the library highly portable.

The goal of this work is to analyze the SQLite library and, based on the results, to give some
indication for appropriate uses for SQLite library.

The organization of the paper is as follows. First, we present the goals and solution method.
Next, the analysis of the SQLite library follows. Finally, we present our results and state our
recommendations on appropriate uses of the library.

II. GOALS AND SOLUTION METHOD

The goal of this work is to analyze SQLite library and determine key features and differences
compared to traditional database management systems. Based on the gained analysis results, we
design a knowledge base for application and/or implementation of the SQLite library.

Solution method consists of several steps according to the characteristics of the actually ex-
amined feature. The results will be grouped based on the key characteristics of a feature group.
We also illustrate our mechanism on simple examples. To evaluate a feature, test cases will be
designed, as independent to the library implementation as possible. If a feature is represented as
a quantitative limitation using as extra huge value, we will try to reduce this value to present the
advantage of open-source libraries, which allows to pass their features to the selected application
domain.

To cover the usage possibilities, we also implement several language mutations of a simple
example application, which are aimed to present the variety of platforms and programming
languages supporting the SQLite library.
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III. ANALYZING SQLITE

A. Features of SQLite

SQLite library is written in ANSI-C and there are also available bindings to other languages.
SQLite key features as presented in [2] are:
• Serverless - SQLite does not require separate server process, it accesses storage files directly.
• Zero Configuration - requires no configuration.
• Self-Contained - library contains the entire database system.
• Transactional - SQLite transactions are ACID-compliant and allow safe access of multiple

processes to the same database file.
• Cross-platform - Format of database file is portable across 32-bit and 64-bit machines and

between different architectures.
• Reliable - SQLite is very carefully tested.
Client software libraries are typically provided by database vendors to access to database. These

libraries are integrated into client applications and then a client application can access the database
server. Typical client-server architecture is shown on Fig. 1. Traditional RDBMS servers mostly
requires advanced multitasking, high-performance inter-process communication.

Fig. 1 Traditional client-server RDBMS. [2]

SQLite serverless architecture (Fig. 2) has no separate server process. The entire database
engine is integrated into each application that needs to access a database. The only resource
shared among applications is the database file. This simplicity makes SQLite easy portable to
any environment, including handheld media players, game consoles, and other devices, where no
traditional database system could work. For situations where multiple client machines need to
access a centralized database SQLite is not well suited [2].

According to data processing features, any RDBMS should be reliable during information
processing. This is the most important feature. ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durabil-
ity) is a set of properties that guarantee that database transactions are processed reliably. In the
context of databases, a single logical operation on data is called transaction. Jim Gray defines
these properties of reliable transaction system in [3] and in [4]. SQLite is ACID-compliant and
all transaction are ACID, even if the transaction is interrupted by a program crash, an operating
system crash, or power failure to the computer.

B. Limits of SQLite

Limitations of library SQLite consist of not implemented features of SQL language and/or
quantitative limitations, which are for example maximum number of columns or maximum number
of tables in a JOIN statement.

Unsupported features of SQL according to [5] are:
• RIGHT and FULL OUTER JOIN,
• Complete ALTER TABLE support,
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Fig. 2 SQLite serverless architecture [2]

• Trigger support - supported are only FOR EACH ROW triggers,
• VIEWs are read-only,
• GRANT and REVOKE commands are commonly found on client-server architectures and

are not implemented because they would be meaningless for an embedded database engine.
Quantitative limits are sizes that cannot be exceeded. SQLite has defined limits e.g. for maxi-

mum number of columns in a table or maximum length of an SQL statement. Maximum number
of columns in a tables is set to 2000 and can be changed up to 32767 or lowered. The most of
limits are customizable, which will be used in the evaluation.

IV. EVALUATION AND RESULTS

A. Results based on architectural features
The most significant feature of library SQLite is that it requires no server because it becomes a

part of the application after compilation. Another important features are single portable database
file and zero configuration. The fact that SQLite library is written in language C makes library
highly portable and easily integrable.

One of many uses of library SQLite can be application file format. Based on portability, database
file can be copied or sent by email as attachment.

Another uses can be as local storage or a database that requires no server. This solution is
reducing the complexity of a standalone database server and allows usage of databases on machines
or devices, where traditional database based on client-server architecture is not possible. For
example mobile phones or pocket MP3 players.

The evaluation of these features is designed and completed easy by distributing the database
files across selected devices running different applications requiring the same database structure.
And, these features could be evaluated during testing of other features that reduces test case count
and thus the duration time of the testing/evaluation phase.

As already mentioned, the architecture is suited for applications that work with data (so require
a database), but data processing is mostly isolated and there is only irregular synchronization
of data files needed. Application domain includes any kind of serverless solution as well. The
architecture is suitable for mobile devices, where running an additional process of a RDBMS
would significantly influence system performance.

Several applications might require a temporal database only, which could be implemented using
the very fast main memory database feature of the SQLite library.

B. Evaluating the influence of limits
Unsupported features of SQL have no huge influence on functionality. Commands like RIGHT

and FULL OUTER JOIN can be replaced by LEFT OUTER JOIN and/or other supported
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commands. Command ALTER TABLE is not fully supported, but commands RENAME TABLE
or ADD COLUMN are implemented and can be used for modification of tables.

VIEWs are read-only, thus content presented by a view cannot be altered using DELETE,
UPDATE or INSERT statements, only modification of the structure of existing VIEWs can be
done by the following procedure:

• edit existing view in text editor,
• delete old view and
• create new view.
Commands for definitions of user access permissions GRANT and REVOKE are unnecessary,

because it is local database and application directly accesses the database file. Access permissions
to set are only the operating-system-level permissions, which ones differ according to the operating
system used. This needs intermediate user skills or basic administrator skills respectively, for the
operating system the application is suited for. When discussing access privileges, the portability
property fails, as it fails because of the differences in file system implementation.

Quantitative limitations are used to guard the database engine against pathological cases, i.e.
cases where the SQL query becomes too complicated for the engine causing failure and crashing
the whole application. On the other hand-side, the ability of changing these limits directly in
the open-source library or from within the source code of the application makes the use cases
of the library customizable. Customization using device limits is a very powerful tool to port
an application to devices with limited memory or storage capabilities. For example, an Android
mobile application would never use a 2000-column table.

C. Applications written in different programming languages using SQLite databases

SQLite library has a lot of language bindings. In some programming languages is SQLite
implemented as a library or module. For example in Python programming language is SQLite
represented as the sqlite3 module. There exist projects, which support SQLite in language Java.
The most of Linux distributions include SQLite library with command line interface (Shell) in
their repositories.

There are a lot of other language bindings, for example Python, PHP, Java, Haskell and others.
Figure 3 shows how SQLite co-works with programming languages PHP, Perl and C/C++ and
includes interaction between applications and the library.

Fig. 3 SQLite embedded in client application.[1]

As an example, we present example of use of SQLite library in Android. SQLite is integrated
into this mobile platform as local database. The advantages of this solution are:
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1) no server process is running therefore less system resources are used,
2) no parser is required.
Figure 4 shows simple Android application Notes, which uses SQLite to store user notes in a

single file on his Android device.

Fig. 4 Android application using SQLite (using the Android Emulator)

SQLite allows multiple applications or processes to access to a single database file. Multiple
applications can read the database at the same time but only one process can write into database
at any moment in time. SQLite uses reader/writer locks to control access to the database.

V. CONCLUSION

The goal of this work was to analyze and evaluate the SQLite library, and, based on achieved
results, to recommend appropriate uses for the library. The main field of analyzing were the
features, limitations and/or implementation in different programming languages.

The key features found are serverless, zero configuration, cross-platform database file and that
the transactions are ACID-compliant. SQLite has no traditional client-server architecture, because
of its serverless property, which might be an advantage in some cases.

Based on results over limitations, the disadvantage is that SQLite has not a fully supported
feature set of the SQL standard, but features that are not implemented has no huge impact on
functionality and in some cases might be redundant.

The result of our work is referring to the key features and the differences against traditional
database systems together with limitations and availability in different programming languages.
Using these results, a programmer can evaluate uses of the SQLite library as advantageous or
disadvantageous for his usage domain.

To conclude our results, we state that the SQLite open-source library provides an off-the-shelf
solution to those programmers, who want to implement their applications working with data
without running an external database server. Such implementation will be limited to a mostly
single-user system, which can be upgraded to a multi-user using well chosen permission system
over the database files. An even better choice is represented by the library, when the programmer’s
goal is to implement an application for a mobile device, which has some memory or speed
limitations, because the library does not require other processes or services to run. The main
advantage of the library architecture and benefit of its open-source property can be found in the
customization of its quantitative limits, meaning developers can fast adopt the library to mobile
devices achieving the best possible (or at least optimal) performance.

ISBN 978-80-553-1440-2 c© 2013 FEI TUKE 484



Electrical Engineering and Informatics IV
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice
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Abstrakt – V tomto článku je popı́saná softvérová architektúra framework-ov použı́vaných
tı́mami hrajúcich robotický futbal v Standard Platform League (SPL), konkrétne sa venuje
tı́mom B-Human, DAInamite a UT Austin Villa. Ďalej je popı́saná štruktúra a funkcionalita
autormi navrhnutého framework-u založeného na architektúre klient-server. A napokon sú
popı́sané niektoré z vykonaných experimentov, pomocou ktorých bola overená funkčnost’
autormi navrhnutého framework-u.

Kl’účové slová – klient-server, modulárny framework, robotický futbal, Standard Platform
League

I. ÚVOD DO ROBOTICKÉHO FUTBALU A POPIS SOFTVÉROVÝCH FRAMEWORK-OV
VYBRANÝCH TÍMOV

RoboCup je medzinárodná iniciatı́va, ktorá podporuje výskum robotiky a umelej inteligencie
pomocou rôznych sút’ažı́ [1], [2]. Medzi sút’aže patria naprı́klad RoboCup Soccer, RoboCup
Rescue, RoboCup@Home a RoboCupJunior. Sút’až RoboCup Soccer je rozdelená do viacerých
lı́g, ktoré sa sústred’ujú na rôzne výskumné aktivity. RoboCup Standard Platform League je liga
robotického futbalu, v ktorej všetky tı́my sút’ažia s rovnakým robotom - tým pádom sa zaoberajú
len vývojom softvéru. V tejto lige musia roboty pracovat’ úplne autonómne a nesmú byt’ ovládané
z externého prostredia (či už človekom alebo iným počı́tačom). Od roku 2008 sa v tejto lige
použı́va humanoidný robot Nao od spoločnosti Aldebaran Robotics.

V nasledujúcich podkapitolách popı́šeme architektúry softvérových systémov vybraných tı́mov
zúčastňujúcich sa SPL sút’ažı́.

A. Tı́m B-Human

Tı́m B-Human sa hre robotického futbalu venuje už dlhšiu dobu [3]. V roku 2008 sa začali
venovat’ sút’aži RoboCup SPL, na ktorú prešli zo sút’aže RoboCup Humanoid League.

Podstata softvérového framework-u tı́mu B-Human spočı́va v oddelenı́ riadiaceho programu
robota od framework-u NAOqi. Ked’že je NAOqi jediný systém v robotovi Nao, cez ktorý je
možný prı́stup k motorom a senzorom robota (okrem kamier a zvuku), tı́m B-Human sa rozhodol
tento framework použı́vat’ len v nevyhnutných prı́padoch. Na komunikáciu s vlastným riadiacim
programom robota vytvorili modul do NAOqi, ktorý tvorı́ rozhranie medzi hardvérom robota
(motory a senzory) a riadiacou aplikáciou tı́mu B-Human.

Medzi výhody softvérovej architektúry tı́mu B-Human (obr. 1) patria:
• Stabilita NAOqi a obnovenie po chybe - NAOqi a aj B-Human framework pracujú vo

vlastnom adresnom priestore, a preto sa navzájom neovplyvňujú. Zlyhanie riadiacej aplikácie
tı́mu B-Human nijako neovplyvnı́ NAOqi - ked’ riadiaca aplikácia ”spadne“, tak NAOqi mo-
dul vytvorený tı́mom B-Human dokáže toto zlyhanie zachytit’, zobrazit’ červeno blikajúcimi
očami a taktiež pomaly posadit’ robota Nao na zem. Neočakávané ukončenie riadiaceho
programu sleduje watchdog, ktorý tento proces v prı́pade potreby reštartuje.

• Rýchly vývoj - Po aktualizovanı́ riadiaceho programu nie je potrebné reštartovat’ NAOqi.
Tým pádom sa doba nasadenia novej verzie riadiaceho programu výrazne skráti. Reštart
NAOqi je potrebný len v prı́pade zmeny NAOqi modulu, ktorý pracuje ako rozhranie medzi
robotom Nao a riadiacou aplikáciou tı́mu B-Human.

• Jednoduchšie ladenie - Ked’že je riadiaci program tı́mu B-Human nezávislý od NAOqi, tak
aj jeho ladenie (napr. pomocou programu gdb) je omnoho jednoduchšie.
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Obr. 1 Softvérová architektúra tı́mu B-Human [3].

B. Tı́m DAInamite

Tı́m DAInamite [4] je v RoboCup SPL sút’aži nováčik, ktorý sa chce zúčastnit’ už sút’aže
RoboCup 2013 v holandskom Eindhovene.

Ich prı́stup spočı́va vo využitı́ dostupných a postačujúco funkčných modulov, ktoré sú zakom-
ponované priamo v NAOqi. Snažia sa svoju snahu sústred’ovat’ na problémy, ktoré považujú za
užitočné a zaujı́mavé. Potrebnú funkcionalitu riadiaceho programu dopĺňajú pomocou NAOqi
modulov, ktoré programujú v programovacı́ch jazykoch Python a C++.

Medzi výhody softvérovej architektúry použitej tı́mom DAInamite patrı́:
• Vysoká rýchlost’ počiatočného vývoja - Väčšina modulov sa už v NAOqi nachádza a tak

je potrebné naprogramovat’ len minimum vlastných modulov.
Ale na druhej strane, softvérová architektúra použitá tı́mom DAInamite obsahuje niekol’ko

nevýhod:
• Zlyhanie celého NAOqi v prı́pade zlyhania akéhokol’vek modulu - Ked’že je NAOqi

zodpovedné za riadenie akčných členov robota, pri jeho páde spôsobenom zlyhanı́m nie-
ktorého modulu stratı́me možnost’ ovládania robota a robot po automatickom uvol’nenı́ tuhosti
motorov spadne na zem.

• Potreba reštartu NAOqi v prı́pade aktualizácie softvéru - Po akejkol’vek aktualizácii
NAOqi modulu je potrebné reštartovat’ aj NAOqi, ktorého reštart zaberie zvyčajne 1-2 minúty.

C. Tı́m UT Austin Villa

Tı́m UT Austin Villa sút’ažı́ v RoboCup SPL s robotom Nao každý rok od roku 2008 [5], ked’
tento robot nahradil v tejto sút’aži robotického psa Aiba.

Pri vývoji softvéru pre sút’až RoboCup dbajú predovšetkým na to, aby bol ich kód jednoducho
laditel’ný a testovatel’ný. Vytvorili softvérovú architektúru, ktorá im umožňuje jednoduché lade-
nie, modifikáciu a testovanie jednotlivých modulov. Kl’účový prvok v návrhu ich softvérového
framework-u je, že rozhranie, pamät’ agenta a logika sú udržiavané oddelene. Jadro systému
zobrazené na obr. 2 je identické, ked’ je program spustený v robotovi, simulátore alebo ladiacom
nástroji.

Vhodný návrh pamät’ového modulu (obr. 3) dovol’uje tı́mu UT Austin Villa jednoduché pridávanie
nových pamät’ových blokov. Sivé obdĺžniky znázorňujú pamät’ové bloky, ku ktorým pristupuje
viacero logických modulov. Prerušované čiary predstavujú spojenia, cez ktoré sa dá len čı́tat’
alebo zapisovat’ (vnı́mané dáta je možné len čı́tat’ a prı́kazy len zapisovat’).
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Obr. 2 Softvérová architektúra tı́mu UT Austin Villa z [5].
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Obr. 3 Dizajn pamät’ového modulu v softvérovom framework-u tı́mu UT Austin Villa [5].

Medzi výhody softvérovej architektúry riadiaceho programu tı́mu UT Austin Villa (obr. 2)
patria:

• Konzistencia - Jadro systému je nezávislé od použitého aplikačného prostredia - v robo-
tovi, simulátore a aj ladiacom nástroji je použitá rovnaká aplikácia. Komunikáciu medzi
aplikačným prostredı́m a jadrom systému zabezpečujú jednotlivé rozhrania.

• Rýchly vývoj a stabilita NAOqi - Ked’že jadro systému nezávisı́ na aplikačnom prostredı́,
jeho aktualizácia nevyžaduje reštartovanie všetkých aplikáciı́ (NAOqi v prı́pade robota Nao).
Z toho vyplýva aj vyššia robustnost’, ked’ prı́padný pád jadra systému nespôsobı́ pád NAOqi.

• Flexibilita - Modulárny dizajn pamäte (obr. 3) umožňuje tı́mu UT Austin Villa jednoducho
pripájat’ nové pamät’ové bloky.

• Možnost’ ladenia - Na vykonanie rozhodnutia v module logiky stačı́ v každom kroku len
aktuálny stav pamäte. Tým pádom je možné urobit’ snı́mku (snapshot) stavu pamäte a celý
proces rozhodovania preskúmat’ podrobne v nástroji na ladenie.

Architektúra softvérového framework-u tı́mu UT Austin Villa (obr. 2) obsahuje aj jednu nevýhodu:
• Riziko poškodenia údajov v pamäti - Moduly sú schopné zapisovat’ do častı́ zdiel’anej

pamäte (blok ”Spoločná pamät’“), do ktorej by zapisovat’ nemali.
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Obr. 4 Architektúra nami navrhovaného framework-u.

II. ŠTRUKTÚRA NAVRHOVANÉHO FRAMEWORK-U

Ked’že softvérové framework-y popı́sané v kap. I sú vhodné predovšetkým na použitie jed-
noduchých algoritmov bežiacich priamo v robotovi Nao, rozhodli sme sa navrhnút’ vlastný fra-
mework, ktorý umožňuje vykonávat’ výpočty aj na externom počı́tači a taktiež podporuje jed-
noduchšie pripájanie a odpájanie jednotlivých modulov zabezpečujúcich rôzne úlohy pri riadenı́
robota (chôdza, spracovanie obrazu. . . ). Nami navrhnutá architektúra je taktiež vhodná na použitie
rôznych algoritmov umelej inteligencie, ktoré majú v súčasnosti vel’ké nároky na výpočtový výkon,
a ktorý aktuálna verzia robota Nao neposkytuje.

Nami navhrnutý framework (obr. 4) pozostáva z lokálneho NAOqi modulu a klientskej aplikácie.
NAOqi modul slúži ako rozhranie medzi robotom Nao a klientskou aplikáciou. Ako inšpirácia pre
tento NAOqi modul nám slúžila jeho implementácia tı́mom B-Human. Ďalšou čast’ou framework-u
je klientska aplikácia, ktorá zabezpečuje komunikáciu s jednotlivými robotmi a taktiež s modulmi,
ktorým poskytuje prostriedky potrebné na riadenie daného robota. Komunikácia medzi lokálnym
NAOqi modulom a klienstkou aplikáciou prebieha cez TCP socket (NAOqi modul je server a kli-
entska aplikácia je klient). Ked’že NAOqi neposkytuje žiadny rýchly prı́stup ku dátam z kamier,
na prenos týchto dát je určený UDP socket (klientska aplikácia je server a aplikácia v robotovi
(napr. GStreamer (prı́kaz gst-launch)) figuruje ako klient, ktorý zasiela aktuálne dáta).

Hlavnou úlohou lokálneho NAOqi modulu je zasielat’ požadované zmeny akčných členov priamo
na hardvér robota Nao a pritom načı́tavat’ aktuálne hodnoty senzorov. Modul bežı́ v dvoch
vláknach, kde prvé pracuje s callback funkciami, ktoré reagujú na udalosti preProcess
a postProcess. Tieto udalosti vyvoláva priamo NAOqi. Udalost’ preProcess je vyvolaná po
odoslanı́ požadovaných hodnôt akčných členov priamo na hardvér a jej zachytenı́m pomocou call-
back funkcie dokážeme zı́skat’ aktuálne hodnoty zo senzorov robota Nao. Udalost’ postProcess
je vyvolaná pred odoslanı́m požadovaných hodnôt akčných členov priamo na hardvér robota Nao
a jej zachytenı́m pomocou callback funkcie dokážeme odoslat’ robotovi požiadavku na zmenu
akčných členov, ktorá sa okamžite spracuje. Tieto udalosti sú vyvolávané v reálnom čase každých
10 ms. Druhé vlákno má na starosti komunikáciu s klientskou aplikáciou pomocou spojenia
vytvoreného cez TCP socket.

Klientska aplikácia je konzolová aplikácia, ktorá slúži ako rozhranie medzi robotom a konkrétnym
modulom, a ktorá podporuje komunikáciu s viacerými robotmi súčasne.

Po spustenı́ aplikácie sa na vopred definovanom porte vytvorı́ TCP socket server, ktorý za-
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bezpečuje komunikáciu medzi klientskou aplikáciou a jednotlivými modulmi riadiacimi robota.
V súčasnosti podporuje klientska aplikácia tieto druhy požiadaviek od modulov:

• Pripojenie na robota.
• Odpojenie z robota.
• Odoslanie informáciı́ o požadovanom type zdiel’anej pamäte.
Po spojenı́ konkrétneho modulu s robotom už tento modul zı́skava a zapisuje potrebné dáta

priamo cez zdiel’anú pamät’ vytvorenú klientskou aplikáciou (každý druh dát má vlastnú zdiel’anú
pamät’).

Medzi výhody nami navrhnutého framework-u (obr. 4) patria:
• Rýchly vývoj - Pri zmene niektorého z modulov (okrem lokálneho NAOqi modulu) nie

je potrebné reštartovat’ NAOqi a ani klientsku aplikáciu - stačı́ len pôvodný modul odpojit’
z klientskej aplikácie a na jeho miesto pripojit’ aktualizovaný modul.

• Stabilita NAOqi - Ked’že je naša architektúra oddelená od NAOqi, tak zlyhanie akéhokol’vek
(okrem lokálneho NAOqi modulu) modulu nespôsobı́ zlyhanie celého NAOqi.

• Modulárna architektúra - Moduly môžu byt’ nahradené inými aj počas behu klientskej
aplikácie - jeden z prı́kladov môže byt’ nahradenie ”autonómneho“ modulu pre chôdzu
s modulom, kde chôdzu robota Nao ovláda človek pomocou joysticku.

Pri vývoji tohto framework-u sme v určitých konfiguráciach zaznamenali jednu možnú nevýhodu:
• Možné oneskorenie počas komunikácie - V prı́pade zlého pripojenia do siete internet sa

môže vyskytnút’ oneskorenie počas komunikácie medzi lokálnym NAOqi modulom a kli-
entskou aplikáciou. Tento problém môže v najhoršom prı́pade spôsobit’ neočakávané pády
robota, ked’ po sekvencii určitých prı́kazov, ktorými sa robot dostane počas chôdze do nesta-
bilnej polohy, neprı́du prı́kazy na dokončenie daného pohybu dostatočne rýchlo. V prı́pade
spustenia celého framework-u priamo v robotovi Nao sa tento problém nevyskytuje.

III. VYBRANÉ EXPERIMENTY

V experimentálnej časti tejto práce sme overovali funkčnost’ nami navrhnutého framework-u
pomocou modulu WalkEngine, ktorý sme prebrali od tı́mu UT Austin Villa (autorom modulu
je tı́m B-Human) a upravili, aby dokázal komunikovat’ s klientskou aplikáciou. V nasledujúcich
podkapitolách popı́šeme vybrané experimenty, ktoré sme počas našej práce vykonali.

A. Kop do lopty

Ciel’om tohto experimentu bolo, aby robot Nao odkopol loptu pravou nohou. Použitý druh kopu
bol z modulu WalkEngine, ktorý predstavuje rýchly kop do lopty počas chôdze, ktorý nevyžaduje
zastavenie robota. Pri plnohodnotnom kope do lopty by musel robot zastavit’, čo by spôsobilo
sı́ce silnejšı́ a presnejšı́ kop, ale taktiež obrovskú stratu času. Experiment sme vykonali v dvoch
rôznych konfiguráciach, kde pri prvej bol robot pripojený do siete internet cez Wifi a pri druhej
konfigurácii bol pripojený cez kábel. Počı́tač, ktorý prı́kazy na kop do lopty zasielal bol pripojený
v oboch prı́padoch cez kábel.

Pri oboch konfiguráciach robot loptu úspešne odkopol, kde pri prvej konfigurácii bola vzdiale-
nost’ odkopnutia približne 60 cm a pri druhej až 160 cm. Tento rozdiel je možné vysvetlit’ tým,
že pripojenie cez Wifi neposkytuje vždy dostatočne rýchlu odozvu a rovnako je náchylnejšie na
interferenciu s ostatnými siet’ami v danom frekvenčnom pásme. Pri pripojenı́ cez Wifi tak robot
môže prijat’ prı́kazy na zmenu akčných členov o niečo neskôr, a tak pohyb nohou môže mat’ iný
priebeh, ako to je pri pripojenı́ cez kábel.

B. Chôdza vpred pri polovičnej rýchlosti

Ďalšı́ experiment pomocou prebraného modulu WalkEngine spočı́val v chôdzi robota vpred
počas daného časového intervalu. Použitá rýchlost’ chôdze bola 50 % z maximálnej rýchlosti
poskytovanej modulom WalkEngine a doba vykonávania chôdze bola určená na 16 s. Robot
za daný čas prešiel vzdialenost’ približne 180 cm, čo predstavuje priemernú rýchlost’ približne
11 cm/s. V tomto experimente sa rozdiel medzi pripojenı́m cez Wifi a kábel nijako výrazne
neprejavil. Bolo to pravdepodobne z dôvodu, že chôdza sa skladá z dlhšej sekvencie pohybov,
ako to bolo pri kope do lopty.

IV. ZÁVER

Ciel’om tejto práce bolo analyzovat’ existujúce prı́stupy k návrhu softvérových framework-ov
tı́mov hrajúcich robotický futbal v sút’aži RoboCup SPL a navrhnút’ vlastný framework.
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Výhodou framework-u je, že je schopný pracovat’ z vel’kej časti mimo robota Nao, a robota
tak nezat’ažujú rôzne moduly, ktoré na svoju prácu spotrebuvávajú vel’ké množstvo výpočtových
prostriedkov.

Funkčnost’ framework-u sme úspešne overili pomocou prebraného a upraveného modulu
WalkEngine. Navrhnutý framework je možné rozširovat’ o podporu d’alšı́ch modulov a zdiel’aných
pamätı́, čo môže výrazne pomôct’ pri vzájomnej komunikácii medzi robotmi.
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Abstrakt — Tento príspevok sa zaoberá návrhom a simuláciou Fuzzy anti-blokovacieho systému 

vozidla (ABS). Základom pre návrh bol bol klasický systém ABS, ktorý bol následne vylepšený o 

Fuzzy riadenie pre dosiahnutie lepšieho účinku brzdenia v kritických situáciách.  

Samotný návrh Fuzzy riadenia ASB pozostával z dvoch častí. V prvom kroku bolo potrebné 

identifikovať signály potrebné k riadeniu ABS system a v druhom kroku navrhnúť vhodnú 

štruktúru Fuzzy regulátora. V závere práce sú prezentované dosiahnuté simulačné výsledky.  

Kľúčové slová — ABS, Fuzzy riadenie, bezpečnostný systém vozidla 

I. ÚVOD 

Z dôvodu zvyšujúceho sa počtu automobilov na cestách a z toho vyplývajúcej nehodovosti je 

pojem bezpečnosti cestnej premávky na prvom mieste. Hlavným cieľom bezpečnosti je ochrana 

zdravia a života posádky vozidla, prípadne minimalizovanie následkov nehody. Na dosiahnutie 

tohto cieľa sa vo vozidlách aplikujú rôzne bezpečnostné prvky, ktoré možno rozdeliť do dvoch 

skupín: 

 Aktívne prvky bezpečnosti 

 Pasívne prvky bezpečnosti 

Medzi najvýznamnejšie prvky aktívnej bezpečnosti patrí brzdný systém vozidla, ktorý sa 

pokladá za najdôležitejší systém vo vozidle. Bezpečné zastavenie alebo spomalenie vozidla je 

jeden zo spôsobov, ako je možné zabrániť dopravnej nehode. [3, 4] Z tohto dôvodu sa tento 

článok zaoberá návrhom vylepšenia klasického ABS systému vozidla a jeho zdokonamením 

zavedením prvkov umelej inteligencie, v tomto prípade zavedením Fuzzy regulátora.  

Pre splnenie tohto cieľa bola použitá kombinácia dvoch simulačných nástrojov 

MATLAB/Simulink a program CarSim, ktorý ponúka podrobné nastavenie parametrov vozidla 

a simuláciu v rôznych prostrediach. Vhodným nastavením a pripojením sa k iným programom 

ponúka možnosti testu správania sa vozidla v reálnom čase. Dá sa v ňom vyskúšať riadenie 

vozidla v situáciách, v ktorých zlyhanie nemá deštruktívne následky a ani straty na životoch. 

II. ANTI-BLOKOVACÍ SYSTÉM VOZIDLA - ABS

A.  Klasický systém ABS 

Základný model riadenia klasického systému ABS sa skladá z ABS regulátora - ABS 

Controller, a z akčného člena regulácie brzdného tlaku - Brake Actuator Model. Schéma modelu 

tohto systému je zobrazená na obr.1. 

Vstupom do ABS regulátora je rýchlosť vozidla a rýchlosť jednotlivých kolies. V regulátore 

sú spracované tieto rýchlosti a vyhodnocuje sa sklz. Výstupom z regulátora sú hodnoty od -1 do 

1 v závislosti na rýchlosti a sklze. Pre zadné kolesá je to menšia hodnota z vypočítaných hodnôt. 

Vstupom do regulátora brzdného tlaku je výstup z regulátora ABS t.j. hodnoty -1 až 1 pre 

každé koleso a tlak brzdnej kvapaliny z rozdeľovača tlaku, ktorý vzniká stlačením brzdového 

pedálu. Váhy regulácie pre zadné kolesá sú nastavené na hodnotu 0.4, pretože pri brzdení sa 

ťažisko vozidla prenesie dopredu a zadné kolesá sa odľahčia. Plný brzdný tlak dodaný pre zadné 

kolesá spôsobí zablokovanie týchto kolies, a následne neovládateľnosť vozidla. Ak príde signál 

1 (sklz je menší ako 0.05) do regulátora na výstup bude dodaný plný brzdný tlak. V prípade 

hodnoty signálu 0 (sklz sa pohybuje  medzi 0.05 a 0.2) brzdný tlak sa preruší. Hodnota -1 (sklz 

je väčší ako 0.2) znamená dodanie záporného tlaku t.j. koleso sa odbrzďuje. 
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Obr.1  Schéma modelu klasického ABS systému 

B. Návrh Fuzzy riadenia ABS 

Štruktúra Fuzzy ABS systému pozostáva z regulátora rýchlosti,  Fuzzy regulátora a 

rozdeľovača brzdného tlaku. Schéma modelu tohto systému je zobrazená na obr.2. 

Obr.2  Schéma modelu Fuzzy ABS systému 

Vstupom do regulátora rýchlosti je rýchlosť vozidla a rýchlosti jednotlivých kolies. 

Výstupom z regulátora je rýchlosť vozidla ošetrená o konštantu, ktorá normuje rýchlosť pre 

vstupnú hodnotu do Fuzzy regulátora. Druhým výstupom je podiel rýchlosti kolesa a rýchlosti 

vozidla. Podielom rýchlosti vozidla a rýchlosti kolies dosiahnem rozsah hodnôt od 0 do 1. Kde 

hodnota 0 predstavuje odblokované koleso (sklz 0) a 1 predstavuje úplné zablokované koleso 

(sklz 1). Schéma Fuzzy regulátora je zobrazená na obr.3. 

Vstupom do Fuzzy regulátora je upravená rýchlosť vozidla a rýchlosti kolies. Odozva 

regulátora závisí na základe rozhodovacích pravidiel a na základe dát. Výstupná hodnota z 

Fuzzy regulátora je rozsah od -1 do 1. Hodnota 1 predstavuje plný brzdný tlak dodávaný pre 

kolesá, hodnota -1 dodávanie záporného tlaku, čo znamená, že koleso sa odbrzďuje.  

Rozhodovacie pravidlá pre nastavenie Fuzzy regulátora sú v tabuľke 1 a graf závislosti medzi 

rýchlosťou vozidla, podielom rýchlosti kolies a vozidla a výsledným tlakom je na obr.4. 

Vstupom do rozdeľovača je vypočítaný tlak z Fuzzy regulátora ohraničený hornou hodnotu 

15 MPa a tlakom z rozdeľovača bŕzd vozidla. Modul zisťuje, či bol stlačený brzdový pedál, čo 

sa prejaví nárastom tlaku z rozdeľovača. 
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Obr.3  Schéma Fuzzy regulátora ABS systému 

Tabuľka 1 

Tabuľka rozhodovacích pravidiel pre Fuzzy regulátor 

Rýchlosť vozidla 
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Obr.4  Graf závislosti vstupných a výstupnej premennej vo Fuzzy regulátore 
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III. SIMULAČNÉ VÝSLEDKY

Pre otestovanie navrhnutého Fuzzy riadenia bolo odsimulované vozidlo vyššej strednej triedy 

s nezávislým zavesením kolies pri dvoch rôznych situáciách a to nasledovnými testami: 

Test na kombinovanom povrchu 

 Test slalomu 

Výsledky jednotlivých testov sú zobrazené nižšie. 

A. Test na kombinovanom povrchu 

Test bol vykonaný na rovnej vozovke s rôznou hodnotou priľnavosti pri rýchlosti vozidla 130 

km/h. Ľavý pruh s hodnotou priľnavosti 0.2 a pravý 0.5. Vozovka predstavuje zľadovatený 

povrch. Vozidlo sa nachádza v strede cesty. Ľavé kolesá zasahujú do ľavého zľadovateného 

pruhu, pravé do pravého klzkého pruhu. 

Výsledky tohto testu sú zobrazené na obr.5 a v tab.2. Na obr.5 je fialovou čiarou zobrazený 

priebeh trasy vozidla s Fuzzy ABS, modrou čiarou priebeh trasy vozidla s klasickým ABS 

a červenou čiarou priebeh trasy vozidla bez ABS. 

Obr5  Graf priebehu trasy vozidla počas testu na kombinovanom povrchu 

Tabuľka 2 

Výsledky testu na kombinovanom povrchu pri rýchlosti vozidla 130km/h 

Systém brzdenia Bez ABS 
Klasické 

ABS 

Fuzzy 

ABS 

Čas zastavenia [s] 13.23 15.55 12.43 

Vzdialenosť [m] 272.21 263.83 247.56 

Z testu vyplýva, že najstabilnejšie bolo vozidlo so systémom Fuzzy ABS. Prešlo najkratšiu 

vzdialenosť, zastavilo ako prvé a vychýlilo sa z daného smeru na konci testu iba o 6 cm. Ostatné 

dve vozidlá v danom teste dostali šmyk a začali sa otáčať, lepšie však dopadlo vozidlo s 

klasickým systémom ABS, ktoré síce dostalo tzv. „hodiny“, ale udržalo sa na vozovke. 

B. Test slalomu 

Test na povrchu s nízkou hodnotou priľnavosti pri rýchlosti 130km/h simuluje situáciu, pri 

ktorej je nutné manévrovanie vozidla za prudkého brzdenia.  Situácia môže nastať v prípade, ak 

sa počas jazdy nečakane objaví pred vozidlom prekážka. Situácia bola simulovaná 

rozmiestnením dopravných kužeľov na ceste podľa obr.6. 
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Obr. 6  Rozmiestnenie kužeľov na testovacej ploche 

Rozmiestnenie kužeľov je každých 10 metrov, oproti sebe 4 metre do vzdialenosti 70 metrov. 

Vo vzdialenosti 100 metrov sú kužele posunuté o 3.5 metra  vľavo na vzdialenosť 20 metrov. 

Od vzdialenosti 130 metrov  sú kužele rozmiestnené ako na začiatku dráhy 

Výsledky tohto testu sú zobrazené na obr.7 a v tab.3. Na obr.7 je zelenou čiarou zobrazený 

priebeh trasy vozidla s Fuzzy ABS, modrou čiarou priebeh trasy vozidla s klasickým ABS 

a fialovou čiarou priebeh trasy vozidla bez ABS. Čiernou čiarou je zobrazená požadovaný 

priebeh trasy pre vozidlo. 

Obr.7  Graf priebehu trasy vozidla počas testu slalomu 

Tabuľka 3 

Výsledky testu slalomu povrchu pri rýchlosti vozidla 130km/h 

Systém brzdenia Bez ABS 
Klasické 

ABS 

Fuzzy 

ABS 

Čas zastavenia [s] 8.15 8.8 8.58 

Vzdialenosť [m] 162.93 172.66 172.43 

Z testu slalomu pri rýchlosti 130 km/h vidno, že rýchlejšie zastavilo vozidlo so systémom 

Fuzzy ABS a taktiež prešlo najkratšiu dráhu oproti vozidlu s klasickým ABS. Na konci testu 

toto vozidlo malo najmenší priečny odklon od plánovanej trasy. Vozidlo s klasickým systémom 

ABS nemalo takú manévrovaciu schopnosť ako vozidlo s Fuzzy ABS a pri obchádzaní kužeľov 

narazilo  pravou aj ľavou časťou do prekážky. Vozidlo bez systému ABS síce zastavilo 

najrýchlejšie a taktiež prešlo aj najkratšiu dráhu, ale stratilo schopnosť manévrovať pri prudkom 

brzdení a išlo rovno. 

IV. ZÁVER

Možnosťou nastavenia regulácie a správania sa vozidla v rôznych podmienkach sa otvára 

spôsob, ktorým sa lacnejšie dá otestovať vozidlo v rôznych situáciách. V tomto článku bol 

prezentovaný návrh systému ABS pomocou Fuzzy regulátora. Jeho nastavením sa dosiahli dobré 

manévrovacie schopnosti vozidla pri brzdeni na klzkom povrchu, ako aj pri vysokej rýchlosti 
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a vyhýbaniu sa prekážke. Fuzzy regulátor reagoval rýchlo a vozidlo sa udržalo na predpísanej 

dráhe. Dobre je to vidieť v teste pri rôznych povrchoch vozovky. Tento systém bol testovaný na 

vozovke s priľnavosťou 0.5.  

Prínos tohto systému je v jeho variabilnosti nastavenia Fuzzy regulátora. Jeho prestavením 

prípadne doplnením iných častí sa tento systém môže rozšíriť o iné systémy riadenia vozidla 

aktívnej bezpečnosti ako ESP, BAS, ASR a pod.   
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Abstrakt — Hlavným cieľom tejto práce je vytvorenie aplikácie na vizualizáciu metód riešenia 

dopravného problému v jazyku Processing. Aplikácia pomôže tak študentom Rozvrhovania a 

logistiky pri príprave na skúšku, ako aj vyučujúcim pri prezentovaní týchto metód. V tejto práci je 

opísaný proces návrhu a implementácie tohto softvérového nástroja, ako aj jeho využitie. Navrhnutá 

aplikácia bola prezentovaná študentom Technickej Univerzity v Košiciach, ktorí následne poskytli 

spätnú väzbu pre vyhodnotenie jej širšieho nasadenia v praxi.  

Kľúčové slová — Processing, vizualizácia, optimalizácia, dopravný problém 

I. ÚVOD 

S dopravným problémom ako takým sa nemusia stretnúť len študenti, pretože ide o bežný 

problém riešený v praxi. Podstatou je určiť množstvo prepravovaného tovaru od jednotlivých 

dodávateľov k odberateľom pri čo najnižších nákladoch. Na Technickej Univerzite v Košiciach 

sa táto problematika preberá na viacerých predmetoch orientovaných na optimalizáciu z 

pohľadu operačnej analýzy a logistiky. I keď existuje množstvo dostupných zdrojov k tejto 

problematike a to hlavne na internete, nie je jednoduché nájsť relevantný zdroj, ktorý by 

obsahoval riešené príklady. Navyše neexistuje ani žiadna vizualizácia tohto problému. Preto 

sme sa rozhodli v rámci podpory výučby vytvoriť nástroj na vizualizáciu jednotlivých metód, 

ktoré sú používané na riešenie dopravného problému [1]. Konkrétne ide o tri štartovacie 

metódy: Vogelova aproximačná metóda, metóda severozápadného rohu, indexová metóda a 

jednu optimalizačnú, Modifikovanú distribučnú metódu (MODI).  

Celá aplikácia je vytvorená v programovacom jazyku Processing [4], ktorý bol navrhnutý 

špeciálne pre účely vizualizácie. Processing disponuje množstvom preddefinovaných funkcií a 

tried, ktoré zjednodušujú prácu s dátami a ponúkajú takmer neobmedzené možnosti po grafickej 

stránke. Okrem toho existuje množstvo rozširujúcich knižníc, uľahčujúcich prácu so zvukmi, 

posielanie /prijímanie dát v rôznych formátoch a importovanie/ exportovanie 2D a 3D súborov. 

Hotová aplikácia obsahuje nielen vizualizácie jednotlivých metód, ale tiež výpočet príkladov 

pre metódu severozápadného rohu a indexovú metódu. Do aplikácie boli zakomponované 

ovládacie prvky, pomocou ktorých sa dá prezentácia jednoducho zastaviť a opäť spustiť, 

prehrávať rýchlejšie alebo skočiť na ľubovoľný krok v algoritme. Pre lepšiu zrozumiteľnosť 

predvádzaného postupu sme takisto pridali komentáre ku každému kroku, ktoré sa dajú vypnúť 

stlačením klávesu.  

Ďalšia kapitola sa venuje popisu dopravného problému a jednotlivých metód riešenia, 

následne je ukázaná vytvorená aplikácia, posledná kapitola sa venuje vyhodnoteniu jej použitia. 

II. DOPRAVNÝ PROBLÉM A METÓDY PRE JEHO RIEŠENIE

A. Definícia dopravného problému 

Problematika dopravného problému je dobre rozpracovaná v [1], kde je spomenutá 

nasledovná definícia. Nech je daných m dodávateľov D1, D2, ... , Dm (sklady, výrobné 

podniky,atď.), ktorí majú k dispozícii určitý druh tovaru v množstvách a1, a2, ... , am  jednotiek. 

Tento tovar má byť dopravený do n odberateľských pobočiek O1, O2, ... , On (spotrebitelia, 

obchody, ďalšie spracovateľské podniky,...), ktorých požiadavky na množstvo daného tovaru sú 
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b1, b2, ... , bn  jednotiek. Taktiež sú známe prepravné náklady cij na prepravu jednotky tovaru 

medzi i-tým dodávateľom a j-tým odberateľom. Tieto náklady sú konštantné a sú priamo úmerné 

prepravovanému množstvu tovaru. Často je namiesto prepravných nákladov uvedená 

vzdialenosť medzi jednotlivými odberateľmi a dodávateľmi. Úlohou je zostaviť taký prepravný 

plán tovaru od dodávateľov k odberateľom, aby platilo: 

 požiadavky odberateľov sú splnené,

 kapacity dodávateľov sú neprekročené,

 celkové prepravné náklady sú minimálne.

Pri riešení dopravného problému postupujeme podľa týchto krokov: 

 Problém zapíšeme do prehľadnej tabuľky.

 Pomocou niektorej zo štartovacích metód (Vogelova aproximačná metóda,

indexová metóda,...) vypočítame základné riešenie, naštartujeme úlohu. 

 Urobíme test optimality na základné riešenie.

 Ak je riešenie optimálne, tak končíme. Ak nie, tak optimalizačnou metódou

(MODI) zostavíme nové riešenie, ktoré opäť testujeme. 

Zostavenie matematického modelu: 

účelová funkcia :  min
1 1

  

m

i

n

j ijijxc

i

n

j ij ax  1
 pre i = 1,2,..., m 

j

m

i ij bx  1
 pre j = 1,2,..., n 

0ijx  pre i = 1,2,..., m a pre j = 1,2,..., n, 

pričom X = {xij} je matica neznámych prepravovaných množstiev tovaru od i-tého 

dodávateľa k j-tému odberateľovi. Navyše ak platí rovnosť  


n

j j

m

i i ba
11

, tak úlohu 

nazývame vybalansovanou. Ak táto rovnosť neplatí, hovoríme o nevybalansovanej dopravnej 

úlohe. Tieto informácie následne zapíšeme do tabuľky s rozmermi (m+2)x(n+2), pričom sa 

budeme riadiť nasledovnými bodmi (viď. neskorší príklad tabuľky na Obr.1 v kapitole 3): 

 Do prvého riadku a do prvého stĺpca zapíšeme mená odberateľov Oj a dodávateľov Di .

 Posledný stĺpec obsahuje kapacity dodávateľov ai a posledný riadok obsahuje

požiadavky odberateľov bj . 

 Políčko na pozícii (m+2) x (n+2) obsahuje prepravnú kapacitu vybalansovaného

dopravného problému. 

 Do pravého horného rohu políčka napíšeme menším fontom jednotkovú cenu cij za

prepravu tovaru od i-tého dodávateľa Di k j-tému odberateľovi Oj . 

 Vnútorné políčka tabuľky (bez prvého a posledného riadku a stĺpca) vyplníme tak, že v

strede každého políčka sa nachádza nenulové množstvo prepravovanej komodity xij od 

i-tého dodávateľa Di k j-tému odberateľovi Oj . 

 V ľavom dolnom rohu týchto políčok v prvom riadku a prvom stĺpci budeme písať

hodnoty pomocných premenných (ui a vj), vypočítaných pri teste optimality riešenia 

dopravnej úlohy. 

 Do ľavého dolného rohu zapíšeme (tiež menším fontom) relatívne ceny c´ij , ktoré

dostaneme takto: c´ij = ui + vj . 

 Do pravého dolného rohu políčka napíšeme menším fontom diferencie dij = c´ij -  cij .

B. Metódy riešenia dopravného problému 

Podľa [2] možno metódu severozápadného rohu ako aj ostatné štartovacie metódy 

zadefinovať takto. Princíp metódy severozápadného rohu spočíva v tom,  že pri priraďovaní 

hodnôt premenných ako prvú nenulovú premennú určíme premennú x11 ( v „severozápadnom 

rohu“  tabuľky ).  Pritom jej priradíme maximálnu možnú hodnotu tak, aby sa buď vyčerpali 

kapacity prvého dodávateľa, alebo naplnili požiadavky prvého odberateľa. Znamená to, že 

premenná x11 bude rovná menšej z hodnôt a1 a b1 (x11 = min (a1, b1) ). Tým z riešenia vyradíme 

buď  premenné v prvom riadku, alebo premenné v prvom stĺpci ( položíme ich rovné nule ). V 

riešení pokračujeme v riadku alebo stĺpci s nevčerpanými kapacitami resp. požiadavkami 

všeobecne smerom „juhovýchodným“ tak,  že najbližšej premennej ( x12 resp. x21) priradíme 

maximálne možné množstvo, ktoré opäť naplní alebo kapacity jedného dodávateľa alebo 

požiadavky jedného odberateľa. Tak postupujeme dovtedy, pokiaľ nie sú splnené všetky 
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obmedzujúce podmienky úlohy, tzn. nie sú naplnené kapacity všetkých dodávateľov a 

požiadavky všetkých odberateľov.  

Indexová metóda sa snaží odstrániť nevýhodu vyššie uvedeného postupu jednoducho tak,  že 

priraďuje maximálne možné hodnoty premenným v poradí ich sadzieb. V princípe to znamená, 

že sadzby sa zoradia od minimálnej sadzby, ktorej sa priradí index „1“ ( i = 1 ) neklesajúco tak, 

že nasledujúcim sadzbám sa priradia indexy s postupne vzrastajúcimi poradovými číslami. 

Priraďovanie potom prebieha podľa rovnakých zásad ako v metóde SZ rohu, tzn.  že premennej 

s najnižšou sadzbou sa priradí maximálne možné množstvo tak, aby vyhovovalo obmedzujúcim 

podmienkam a v priraďovaní sa pokračuje v poradí sadzieb, pokiaľ nie sú naplnené kapacity 

všetkých dodávateľov a požiadavky všetkých odberateľov. 

Vogelova aproximačná metóda (VAM) vychádza z myšlienky, že k najviac nežiaducej 

zmene hodnoty účelovej funkcie dochádza vtedy, keď sa nám nepodarí v riadku alebo stĺpci 

priradiť hodnotu premennej s minimálnou sadzbou a sme tak nútení vykonať priradenie taktiež 

tam, kde je rozdiel medzi minimálnou a najbližšou vyššou sadzbou veľký. Z toho vyplýva aj 

algoritmus riešenia, ktorý v prvom kroku určí v každom riadku aj stĺpci rozdiel medzi 

minimálnou a najbližšou vyššou sadzbou. Prvá hodnota sa pritom priradí premennej s najnižšou 

sadzbou v riadku alebo stĺpci, kde je uvedený rozdiel najväčší. Tým sa vyradia z riešenia 

hodnoty v jednom riadku alebo stĺpci. Je preto potrebné prehodnotiť určené rozdiely a v 

priraďovaní pokračovať až do naplnenia obmedzujúcich podmienok vždy v smere od 

najväčšieho rozdielu ku rozdielom po rade menším. 

Modifikovaná distribučná metóda (MODI) [3] je optimalizačná metóda pre zlepšenie 

riešenia, t.j. použitie MODI metódy vyžaduje znalosť základného prípustného  riešenia. MODI 

metódou  preverujeme, či je základné riešenie optimálne. Pokiaľ riešenie optimálne nie je,  touto 

metódou ho získame.  MODI metóda vychádza z duality. Všetky obmedzenia distribučnej úlohy 

sú v tvare rovníc a jedná sa o úlohy minimalizačné, žiadna z duálnych premenných nemusí 

spĺňať podmienky nezápornosti a všetky obmedzenia duálu sú typu  ≤. Duálne premenné, ktoré 

sa vzťahujú k dodávateľom označujeme u1, u2, ...um  a duálne premenné, ktoré sa vzťahujú k 

odberateľom označujeme v1, v2,..., vn. 

Zápis duálnej úlohy:  ui, vj nemusia byť záporné pre i = 1,...,m  j = 1,...,n 

ui + vj  ≤ cij      i = 1,...,m  j = 1,...,n 

max
11

  

n

j jj

m

i ii vbuaf

Pre kladnú hodnotu xij je ui + vj = cij  (v sústave je splnených toľko obmedzení v tvare 

rovníc, koľko je obsadených políčok v riešení pôvodnej úlohy). Z týchto rovníc môžeme určiť 

hodnoty duálnych premenných. U nedegenerovaného  riešenia dopravného problému je 

obsadených m +  n  -  1  políčok a počet duálnych premenných je m + n. To znamená, že 

môžeme jednu duálnu premennú zvoliť ľubovoľne . 

Postup metódy: 

1) Vstupné  riešenie musí byť nedegenerované (počet obsadených políčok je  m + n – 1).

Zo vzťahu ui + vj = cij, kde cij sú sadzby v obsadených políčkach, určíme hodnoty 

duálnych premenných. Výpočet sa vykonáva priamo v tabuľke s riešením dopravného 

problému. Vpravo od tabuľky sa pridá stĺpček s premennými ui   a pod tabuľku sa pridá 

riadok s premennými  vj. Jednu z týchto premenných zvolíme ľubovoľne (vhodné je voliť 

nulu). 

2) Vo všetkých neobsadených políčkach porovnáme súčet ui + vj  s príslušnou sadzbou

cij. Pokiaľ vo všetkých neobsadených poliach platí ui + vj ≤  cij preverované  riešenie je 

optimálne. Pokiaľ v niektorom neobsadenom poli je táto podmienka  splnená v tvare 

rovnice, existuje rovnocenné optimálne  riešenie (hodnota účelovej funkcie je v oboch 

prípadoch rovnaká). Pokiaľ táto podmienka nie je splnená  riešenie nie je optimálne a je 

možné ho zlepšiť obsadením tohto poľa. Ak nastane prípad, že táto nerovnosť nie je 

splnená vo viacerých políčkach , vyberieme to, v ktorom je rozdiel najväčší. Pole 

obsadzujeme maximálnym možným množstvom v Dantzigovom uzavretom cykle. 

Dantzigov cyklus začína v neobsadenom poli, ktoré nespĺňa vyššie spomenutú 

podmienku. Je tvorený vodorovnými a zvislými čiarami, ktoré sa lámu v obsadených 

políčkach a končia opäť v začiatočnom neobsadenom poli. Ku každému neobsadenému 

políčku v nedegenerovanom  riešení existuje jeden uzatvorený Dantzigov cyklus. 

III. NÁVRH APLIKÁCIE PRE PODPORU VÝUČBY ALGORITMOV

Processing [4] spája programovací jazyk, vývojové prostredie a metodiky výučby do 
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jednotného systému. Bol vytvorený na výučbu základov počítačového programovania s 

vizuálnym kontextom, ale takisto slúži ako programový skicár a výrobný nástroj pre určité 

úlohy. Jazyk Processing je vlastne programovací jazyk špeciálne navrhnutý na  vytváranie a 

úpravu obrázkov. Processing sa snaží dosiahnuť rovnováhu medzi jednoduchosťou a 

pokročilými funkciami, čo znamená, že začiatočníci môžu písať svoje vlastné programy po 

niekoľkých minútach výučby, ale pokročilejší užívatelia môžu využívať a takisto vytvárať 

knižnice s doplnkovými funkciami. Processing (aplikácia) má dve základné metódy: draw() a 

setup(). Metóda setup (dôkladne vysvetlená v [5]) je volaná na začiatku programu a je spustená 

len raz, naopak draw je volaná stále dookola od spustenia aplikácie až po jej ukončenie.  

Processing sám o sebe ponúka množstvo funkcií a metód pre vizualizáciu dát. Avšak nie 

vždy musia byť pre účely programátora postačujúce. Preto existuje veľa doplňujúcich knižníc, 

ktoré prácu s Processingom ešte viac uľahčujú a prinášajú tak nové možnosti. Bohatým zdrojom 

týchto knižníc je aj samotná stránka Processingu http://processing.org/reference/libraries/ .Podľa 

[4] možno tieto knižnice môžeme rozdeliť do dvoch skupín: základné (core) a pripojené 

(contributed). Základné knižnice ako Video, Net, Serial, OpenGL, PDF Export, DXF Export, 

XML Import a Candy SVG Import sú distribuované priamo so softvérom a sú popísané na 

oficiálnej stránke Processingu. Pripojené knižnice sú vytvárané a dokumentované členmi 

Processingovej komunity. Rozsah účelnosti týchto knižníc je veľmi široký, od fyzikálnych 

simulácií cez rozpoznávanie obrazu až po nástroje na uľahčenie prenosu dát. Tieto pripojené 

knižnice sú stále vytvárané a je ťažké predpovedať, čo bude vyvíjané v budúcnosti.  

Pre naše potreby boli využité dve takéto knižnice: ControlP5 a gicentreUtils. Podľa [7] je 

ControlP5 knižnica pre ovládanie a grafické užívateľské rozhranie Processingu s množstvom 

užitočných objektov ako tlačidlá, sliders, textové polia a pod. Táto knižnica ponúka širokú škálu 

ovládacích prvkov, ktoré umožňujú jednoducho meniť a pridávať hodnoty počas vizualizácie. V 

[6] je uvedené, že balíky knižnice  gicentreUtils obsahujú rôzne podprogramy pre prácu s 

farbami, štatistickú grafiku, triedy na prechod medzi obrázkami, priestorové nástroje, mapovú 

projekciu, triedy na vkladanie a zobrazovanie textu  a nástroje na tzv. multisketch. Všetky 

nástroje sú kompletne zdokumentované spolu s príkladmi. 

Postupy všetkých vybraných metód riešenia dopravného problému sú spracované ako 

vizualizácia riešenia vzorových príkladov. Navyše sme sa rozhodli pridať aj výpočet dvoch 

štartovacích metód a to metódy severozápadného rohu a indexovej metódy. To všetko prebieha 

v okne, ktorého rozmery sa dajú meniť jednoduchým potiahnutím okraja, kvôli čomu nemohli 

byť pevne zadefinované veľkosti objektov. Tieto veľkosti sa stále vyrátavajú v závislosti od 

výšky a šírky okna. Čo sa týka samotnej vizualizácie, tak základnou požiadavkou bola 

interaktivita vytvoreného programu. To znamená vytvoriť ovládacie prvky, pomocou ktorých je 

možné jednoducho vybrať metódu, zvoliť či bude spustená vizualizácia vzorového príkladu 

alebo užívateľ zadá vlastný príklad pre výpočet. Takisto si pri vizualizácii užívateľ dokáže 

prezentáciu zastaviť a potom spustiť, preskočiť na akýkoľvek krok algoritmu alebo zrýchliť jeho 

prehrávanie. Ďalšou funkciou programu je voľba medzi plynulým prehrávaním a tzv. 

krokovaním algoritmu, ako aj doplnenie komentárov ku každému vykonanému kroku.  

Základné rozmiestnenie ovládacích prvkov, priebežných výpočtov a komentárov bolo 

stanovené tak, ako je to vidieť nižšie na obrázku. Tu je vidieť aj tabuľku pre zápis dopravného 

problému.  

Obr. 1  Grafické rozhranie aplikácie. 

Priebežné výpočty sa zobrazujú hore nad tabuľkou a sú modrej farby, kým výsledky 
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a zadanie je farby červenej. Komentár ku každému kroku algoritmu sa zobrazuje vpravo vedľa 

tabuľky a pre lepšiu čitateľnosť je vpísaný do žltého rámčeka. Tento komentár môže byť 

kedykoľvek počas behu vypnutý stlačením klávesy „s“.  

Ovládacie prvky aplikácie sú pod tabuľkou, aby nezasahovali do výpočtu príkladu. Pre 

jednoduchú prácu s týmto nástrojom boli som zavedené ovládacie prvky, ktoré vo vysokej miere 

uľahčujú užívateľovi prácu s aplikáciou. Či už ide o študenta, ktorý chce pochopiť metódy 

používané na vyriešenie dopravného problému alebo vyučujúceho, ktorý sa snaží túto 

problematiku vysvetliť študentom, obe tieto cieľové skupiny vyžadujú začlenenie ovládacích 

prvkov do aplikácie. V tomto programe sme sa rozhodli využiť tlačidlá na prechod medzi 

jednotlivými krokmi algoritmu, takisto na zastavenie a pokračovanie vizualizácie a zrýchlenie 

prehrávania, ako aj slajder na  rýchly prechod v rámci prezentácie. Práve pre tieto prvky bola 

použitá knižnica ControlP5. Keď boli všetky štyri metódy navrhnuté a ovládacie prvky boli 

implementované, ich spojenie bolo pre efektívnosť a prehľadnosť dosiahnuté pomocou knižnice 

gicentreUtils, ktorá umožňuje vytvárať triedy fungujúce ako podprogramy, t.j. majú vlastnú 

metódu setup aj  draw a zobrazujú sa v novom okne.  

IV. VYHODNOTENIE

Pre vyhodnotenie úspešnosti sme sa rozhodli vypracovať krátky dotazník. Cieľovou skupinou 

pre spätnú väzbu boli študenti RaL, a teda študenti druhého a tretieho ročníka FEI v odboroch 

Hospodárska informatika, Inteligentné systémy a Kybernetika.  Keďže aplikácia nie je dostupná 

na internete a študenti nemali možnosť vyskúšať si ju na hodine, bola im odprezentovaná 

osobne pred záverečnou skúškou. Cieľom dotazníka bolo zistiť, čo si študenti myslia o aplikácii, 

či im niečo priniesla, či je postačujúca na výučbu spomínaných metód a či by si vedeli 

predstaviť jej využitie pri príprave na hodnotiacu písomku. Takisto im bol vytvorený priestor na 

ďalšie doplňujúce postrehy a vylepšenia. Počet zúčastnených študentov je 33, pričom 11 študuje 

v odbore Hospodárska informatika, 6 v odbore Kybernetika a až 16, čo je takmer polovica,  v 

odbore Inteligentné systémy. Z tretieho ročníka bolo len 7 študentov. 

Obr. 2  Pochopenie metód pred prezentáciou. 

Ako je možné vidieť na grafe na Obr.2 množstvo študentov dané metódy ani nepoznalo. Z 

ďalšieho grafu na Obr.3 je jasné, že študenti si z prezentácie odniesli isté vedomosti a privítali 

by ju ako pri výučbe, tak aj pri príprave na záverečné hodnotenie. Respondenti takisto uviedli, 

že aplikácia je vhodná na výučbu týchto algoritmov, no väčšina z nich si myslí, že je potrebný 

sprievodný komentár. Ako pozitívne hodnotíme, že nikto z opýtaných neuviedol, že po 

odprezentovaní rozumel metódam menej ako predtým. 

V závere dotazníka sme dali študentom možnosť vyjadriť svoj názor na aplikáciu a uviesť ich 

pripomienky, prípadne rady a vylepšenia, čo sa im páčilo a čo by podľa nich naopak potreboval 

upraviť. Túto možnosť využilo 14 odpovedajúcich, ktorí poskytli cenné návrhy na zlepšenia 

(niektoré z nich už boli aj implementované). Vzhľadom na výsledky, ktoré priniesol dotazník k 

tejto aplikácii, je možné ju označiť za úspešnú. Jej aktívnejšie a širšie využitie v našich 

predmetoch by mohlo byť v budúcnosti nápomocné nielen študentom, ale aj vyučujúcim 

špecializovaných predmetov zameraných na logistiku a operačnú analýzu. 
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Obr. 3  Názor študentov na aplikáciu (Legenda: a – študenti, ktorí sa o týchto metódach dozvedeli z prezentácie 

viac; b – študenti, ktorých vedomosti ostali aj po odprezentovaní metód na tej istej úrovni; c – študenti, ktorí si myslia, 

že aplikácia je postačujúca na výučbu algoritmov aj bez sprievodného komentára; d – študenti, ktorí si myslia, že 

aplikácia je postačujúca na výučbu algoritmov, ale len so sprievodným komentárom; e – študenti, ktorí by využili 

aplikáciu pri príprave na skúšku; f – študenti, podľa ktorých by aplikácia mohla pomôcť objasniť danú problematiku). 

V. ZÁVER 

Hlavným prínosom tejto práce je aplikácia, ktorá má za úlohu pomôcť budúcim študentom 

predmetov z oblasti logistiky a operačnej analýzy pri pochopení metód riešenia dopravného 

problému. Aplikáciu rovnako ocenia aj vyučujúci, ktorý budú môcť pomocou tohto 

interaktívneho nástroja prezentovať dopravný problém netradičným spôsobom. Ako ukázalo 

vyhodnotenie na zvolenej vzorke študentov, o tento program je medzi nimi záujem a vedeli by 

ho použiť pri príprave na záverečné hodnotenie. Takisto si vedia tento nástroj predstaviť pri 

výučbe, čo boli základné ciele, ktoré som si stanovil pred implementáciou aplikácie. 

Súčasná podoba programu však nemusí byť jeho konečná. K vytvorenej aplikácii je možné 

doplniť nielen výpočty ostatných metód, ale aj vizualizácie ďalších. Nové vizualizácie sa pritom 

nemusia týkať len dopravného problému. Ďalšou možnosťou vylepšenia aplikácie by bolo 

sprístupnenie cez web, ktoré by umožnilo študentom naplno využívať výhody tohto nástroja. V 

nasledujúcich rokoch by teda mohla byť priamo zapojená do výučbového procesu, čo by 

prinieslo aj nové možnosti jej hodnotenia ako napríklad porovnanie výsledkov hodnotení 

študentov s minulými rokmi, či návštevnosť stránky, na ktorej by bola aplikácia umiestnená. 
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Abstract — This paper describes a system that makes an external control of simulated train 

devices possible. It consists of three components: a simulator, an application TS2JavaConn that has 

been developed at the home institution of the authors and a control module. TS2JavaConn makes it 

possible to externally control track devices in a virtual railway scenario by interconnecting a train 

simulator and a control module for the scenario. TS2JavaConn supports two open-source train 

transport simulators, Open Rails and Train Director. The control module consists of a Java 

application, which correctness is guaranteed by formal methods and a configuration file which 

defines binding between track elements and properties and methods of the control module. 

Keywords — train simulator, external control, formal methods 

I. INTRODUCTION 

Formal methods (FM) are mathematically-based techniques for specification, analysis and 

verification of software and hardware systems. They can be seen as alternative or 

complementary techniques to the traditional ones that use testing for checking correctness of the 

system developed. The testing is usually not complete, so there is a chance that some errors will 

remain unrevealed. On the other hand, verification in FM often uses the theorem proving that 

checks validity of important properties in all possible states of given system. However, formal 

methods are not very popular among IT professionals and students. There are several reasons for 

this, but from the position of a university teacher the important one is that the IT students don’t 

see a reason why to learn a new technique, especially one strongly tied to unpopular math 

topics. To cope with this we decided to offer students an environment where this extra effort is 

justified. Public transportation is a good example as errors in control software used here can 

lead to catastrophic events. Because a real environment of this kind is not accessible for our 

purposes, we created a virtual one by means of existing open-source railway simulators Train 

Director (TD) [12] and Open Rails (OR) [10]. The simulators provide railway scenarios where 

selected devices, namely signals and switches, are controlled by external control modules, 

developed using formal methods. The control module is a software component, written in Java, 

which can be developed, verified and tested outside of the simulator (this is why we call it 

external). To make it possible a significant effort was necessary, including modification of the 

simulators, specification of structure of the control modules and implementation of a proxy 

application for communication between the simulator and the modules. 

While the general idea of using simulation software in teaching formal methods, possible 

candidates and selected features of the implementation that uses TD have been already treated in 

[5], [4], [7], in this paper we deal with the most recent version of our solution that utilizes Open 

Rails 3D train simulator. We also present possibilities of configuration of interaction between 

the simulator and the control module. The rest of the paper is organized as follows: Section II 

describes components of the environment including the interaction configuration, section III 

deals with necessary changes in the Open Rails simulator and section IV concludes with 

utilization of the environment and plans for future development. 

II. EXTERNAL CONTROL FUNCTIONALITY

The solution is composed of three main components: simulator (OR or TD), TS2JavaConn 

proxy application and control modules. All of these components are necessary for external 
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control of the simulator. The interconnection between these components is shown in Fig. 1. 

Fig. 1 Externally controlled railway simulation environment 

A. Simulator 

The first component is the simulator, Open Rails or Train Director. The primary task of the 

simulator is to provide an environment that can be externally controlled by a control module via 

the proxy application. The simulators have been chosen with respect to several criteria. The 

most important was an availability of their source code. This was critical, because for our 

purposes we had to make internal changes, such as disabling a part of internal simulation logic 

and its replacement with an interface for the proxy application.  Other significant criteria were a 

presence of functional track devices such as switches and signals and a possibility to have more 

than one automatically controlled train in any simulation. The possibility of creation of new 

scenarios, i.e. new track layouts and train schedules, was also required. The two simulators were 

the only ones that fulfilled the criteria, as it is in more detail described in [4]. 

Fig. 2 Graphical user interface of TS2JavaConn application 

B. TS2JavaConn 

The second component is the proxy application, originally named TD2JavaConn (Train 

Director to Java Connector). Because the name does not reflect the current state, we renamed it 

to TS2JavaConn (Train Simulator to Java Connector) [8]. Its user interface is shown in Fig. 2. 

The role of this component is to connect the first component (simulator) with the third 

component (control module). This connection can be divided into two sub-connections. The first 

sub-connection is between the simulator and TS2JavaConn and it is based on TCP/IP protocol. 

Within this connection the simulator sends various event messages, generated during simulation. 

The TS2JavaConn sends back answers as reaction to these events. The answers are used to set 

device status or to grant permissions for the simulated trains. The second sub-connection is 

between TS2JavaConn and control module (the third component). This connection uses Java 

Reflection API because both of these components are implemented in Java. The main tasks 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 506 

performed in this connection are calling the appropriate methods of control module (these 

methods reflect to events and requests raised in simulator) and preparing required response 

(answers) for the simulator. 

C. Control module 

The third component is the control module which consists of two parts: a Java application and 

a configuration file. Java has been chosen with respect to availability of translators from 

languages of FM we use for software development. The Java application can be delivered as a 

bunch of java classes or as one jar file. It has to contain a class with methods corresponding to 

the events in train simulator. The types of methods we can use are: 

 getters – methods correspond to devices in the corresponding track layout and serve to

create an answer for the simulator. These methods are called after each event or request

sent by the simulator.

 requestGreen – methods correspond to request message which says that train is

approaching a signal and requests to set the signal to green.

 requestEnter – these methods serve to grant or not to grant permission for train which

would like to enter the corresponding track layout.

 requestDeparture – purpose of these methods is to grant permission for a train to leave a

station. This request is inspired by a real situation where a train departures from a station

only after a free route is established for it and it receives the permission to leave.

First two of the mentioned method types are mandatory. The requestEnter type is not used in the 

case of Open Rails and requestDeparture methods can be ignored. Ignoring of these methods 

has to be noticed in a configuration file. 

The configuration file, named config.properties, is associated with each module and defines 

its structure. The file is used for the correct interpretation and mapping of the control module 

during the communication between the module and the simulator. It defines how getters, 

methods corresponding to the events and states of switches, signals, sections, stations and entry 

points are named in the module. An example of config.properties file is shown in Fig. 3. 

--main class 

mainClassName=track.class 

-- enumeration types 

entryState=PROP_SIGNAL 

sigState=PROP_SIGNAL 

swchState=PROP_SWITCH 

sectionState=PROP_SECTION 

-- values for enumeration 

   types  

entryOpenState=green 

entryCloseState=red 

signalGreenState=green 

signalRedState=red 

switchOpenState=switched 

switchCloseState=none 

sectionFreeState=free 

sectionOccupState=occup 

-- track parts and devices 

   naming in operations 

entryIndexName=%name% 

entryIndexStationName=%name% 

sigIndexName=%name% 

swchIndexName=%name% 

sectionIndexName=%west%_%east% 

stationIndexName=%name% 

missingStationIndexName=NE 

trainIndexName= 

-- names and output parameters of getters 

getEntryNames=getEntry_%name% 

getEntryParams= 

getEntryOut=%PROP_SIGNAL% 

getSignalNames=getSig_%name% 

getSignalParams= 

getSignalOut=%PROP_SIGNAL% 

getSwitchNames=getSwch_%name% 

getSwitchParams= 

getSwitchOut=%PROP_SWITCH% 

getSectionNames= 

getSectionParams= 

getSectionOut= 

-- names and output parameters of 

   request methods 

requestGreen=reqGreen_%name% 

requestGreenParams=%STATIONS.f% 

requestDepartureStation=%ignore% 

requestDepartureStationParams= 

requestDepartureEntry=reqGreen_%name% 

requestDepartureEntryParams=%STATIONS.f% 

-- names and output parameters of 

section leave/enter method 

sectionEnter=enter%shortcutAct%%shortcutNx

t%_%nameAct%_%nameNxt% 

sectionEnterParams= 

sectionLeave=leave%shortcutPre%%shortcutAc

t%_%namePre%_%nameAct% 

sectionLeaveParams= 

-- shortcuts used in previous definitions 

signalShortcut=I 

switchShortcut=W 

  entryShortcut=N

Fig. 3 Example of config.properties file 

The first column defines enumeration types and values for track parts and devices (i.e. entry 

points, signals, switches and sections). The second column defines names of getters and 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 507 

methods, whether they have parameters and if yes how these parameters are named. The 

“%name%” placeholder is replaced by the name of concrete signal (or entry point or switch) as 

it is specified in simulator. 

Not all states, getters or methods have to be mentioned in the file. If an entry for a getter or a 

state is missing, a default value is considered. If there is no entry for a given event method, the 

event is ignored by TS2JavaConn. 

III. MODIFICATIONS IN OPEN RAILS SIMULATOR

The Open Rails (OR) simulator [10] is one of the most known and advanced open source 

simulators. (Fig. 4) In the past we have already made research [4] that indicated this simulator as 

the ideal candidate for our needs but because of temporal unavailability of its code decided to 

use the Train Director instead. The code is available now and we can perform all necessary 

modifications to reach our goals. In OR the first modification was a removal of internal section 

controlling that prevented different trains to enter the same section. Next modification was 

focused to create custom sections. This step was needed because sections representation in OR 

is not suitable for our purpose. Next critical modification was an addition of collision detection. 

This detection was supported but collision was checked only between AI (i.e. automatically 

controlled) trains and user train (i.e. driven by a player). Interaction between two AI trains was 

necessary to implement. 

Fig. 4 Simulator Open Rails 

The one of the most difficult tasks was to find the specific location in the OR code where the 

events are performed. These events serve to inform the proxy application TS2JavaConn and 

according of them we can monitor trains location on track layout. In our solution we use two 

layout events: sectionEnter for monitoring situation when the first locomotive of a train enters 

defined section and sectionLeave for monitoring when the last wagon of the train leaves the 

section. We had to localize places in code where we have implemented our conditions for 

different requests such as requestGreen or requestDeparture. 

IV. CONCLUSION

Our effort was to create an appropriate environment for support of a practical teaching of 

formal methods. The system described can provide an interesting way how to increase students’ 

knowledge of formal specification languages for software development. In this paper we 

presented system functionality that allows performing the external controlling of railway 

simulation by means of an external control module. Proposed application as well as the whole 

system offers a lot of possibilities for future changes and modifications, such as a customizable 

generation of the basic skeleton of control module specification in B-Method [1]. 

Several case studies, which deal with creation of control module in B language and in Perfect 

language, have been prepared. Differences between specifications in these languages are briefly 

described in [3]. Two different approaches were used. We can have a module with operations 

with parameters or without parameters [2]. The implementation in B language [1] in Atelier B 

tool [9] is in more detail described in [7]. All created implementations in B language are 
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translated to Java language by the BKPI compiler [6]. The Perfect Developer tool [11] itself 

supports translation to Java language. Such translated module in Java language is used to control 

simulation in Train Director or Open Rails. The system has been actively used in teaching of 

formal methods at the home institution of the authors. 
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Abstract — This paper is focused on the INDOOR localization. It provides a short description of 
the Time of Arrival ranging technique often used in the Range-based positioning to determine the 
mutual node distances, where the time of arrival of the received signal is determined from the 
received channel impulse response. We solve the node distance determination problem in the case of 
Non Line-of-Sight communication, particularly in case of channel impulse response with undetected 
direct path. For this purpose we have proposed a method for node distance estimation enhancement 
which has been implemented and tested in combination with the proposed anchor-free localization 
algorithm based on the Multidimensional Scaling method. We have used the existing model for node 
communication for the 802.15.4a technology. The localization process has been simulated for 
INDOOR office, residential and industrial environment. The results achieved during these 
simulations have brought promising results of the location and node distance estimation accuracy 
improvement.  

Keywords — INDOOR localization, Anchor-free, ToA, NLoS, UDP mitigation. 

I. INTRODUCTION 

In the field of mobile communication, the wireless nodes location problem has gained 
increasing interest. Location estimation is a complex problem and it has been investigated 
extensively in the literature. In a few years, positioning techniques have achieved different 
stages of evolution - from the basic location methods based on cellular communication to the 
methods based on the ad-hoc node communication often without any points that create the 
network infra-structure. In this paper we have been focused on the Anchor-free and Range-based 
localization method, which use the node distance estimations using measurement of the Time-
of-Arrival (ToA). ToA is one of the most promising ranging techniques used for INDOOR 
localization, because of its high time resolution especially in the combination with the 
ultrawideband communication technology. Existence of the Non Line-of-Sight (NLoS) 
communication causes considerable problems in the node distance estimation and in the 
localization accuracy. Especially we have been focused on the mitigation of the problem of the 
Undetected Direct Path (UDP) in the received Channel Impulse Response (CIR). 

II. PROBLEM OF TOA ESTIMATION USING RECEIVED CHANNEL IMPULSE RESPONSE

Time of Arrival is the ranging technique where the node distance d can be estimated simply 
as the product of the measured signal propagation delay ToA and the speed of light c 
(c=3·108m.s-1)  [1]: 

ToAcd ⋅= (1) 

In most cases the ToA of the received signal is determined according to the time of arrival of 
the first detected peak of the Channel Impulse Response. One of the conditions most influencing 
the node distance estimation accuracy is the Non Line-of-Sight communication. Alsindi 
classifies three types of communication environment  [2]: 
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Line-of-Sight with Dominant-Direct-Path (LoS-DDP). In this case the direct path is the 
strongest and the first detected path in the channel profile and it can be detected by the receiver. 
There are no considerable obstacles between the transmitter and the receiver. However, the 
indoor radio propagation channel is characterized as site-specific, exhibiting severe multipath 
propagation and low probability of LoS signal propagation between the transmitter and receiver 
 [3]. 

Non Line-of-Sight with Non Dominant-Direct-Path (NLoS-NDDP), named also as 
Obstructed LoS (OLoS). Typical LoS communication between a transmitter and a receiver does 
not exist. In NDDP channel profile, the direct path is not the strongest path of the CIR, however, 
it is still detectable because it is received above the detection threshold of the receiver. 

Non Line-of-Sight with Undetected-Direct-Path (NLoS-UDP). In UDP channels, the 
direct path goes below the detection threshold of the receiver while other paths are still 
detectable. The receiver assumes the first detected peak as a direct path which causes 
considerable distance estimation errors and increasing of the node distance determination error. 
Consequently it leads to the incorrect localization.  

Therefore the type of communication conditions must be identified before the step of the 
node distance estimation. The general scheme for the wireless communication channel 
identification procedure is depicted on the following figure, Fig. 1. At first the LoS/NLoS 
channel identification should be performed. If the channel is identified as NLoS, the next step is 
to identify the presence of the direct path in the channel profile. 

Fig. 1 General scheme of the node distance determination process according to the identified communication 
environment 

In the case when UDP is identified, the next step is to find ways, how to resolve the assumed 
direct path arrival time from the received channel power delay profile in order to minimize the 
ranging error. This error is defined as the difference between the estimated time of arrival of the 
received signal and its true time of arrival  [3]. 

In terms of localization, the classification of the communication channel to DDP and UDP 
seems to be sufficient  [3]. In this paper we have focused on LoS estimation problem in the case 
of NLoS channel with Undetected Direct Path (UDP). We proposed the low complexity UDP 
mitigation method in order to improve the node distance estimation, which is next explained 
using the concrete example of the transmitter-receiver pair 10m distant. The receiver received 
the signal as is depicted in Fig. 2 (the time components from t1 to t9). It can be seen that in the 
received channel impulse response the direct path is missing. We need to estimate the assumed 
time of arrival of the blocked direct path. The correction ToA parameter can be obtained using 
the following procedure: 
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where ti is the time of arrival of the i-th path received above the level of significance, k is the 
number of significant paths and CLoS is the mean of the time differences between the pairs of 
these neighbouring paths, named as “ToA correction parameter”. The assumed time of arrival of 
the estimated LoS path is derived using the following formula by subtracting of the ToA 
correction parameter from the time of arrival of the first detected path: 

LoSLoSassumed CtToA −=− 1 (3) 
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Fig. 2 The example of received Channel Impulse Response for method explanation 

This example is explained using Table 1, which contains the times of arrival of the mentioned 
significant paths with the time differences between them. As it can be seen in the Table 2 and 
Table 3, the proposed NLoS mitigation method produced better results of the estimated ToA 
parameter and final distance estimation of 1,414m, which represents the improvement of 
distance estimation error of 14,14%.  

Table 1 
Time of Arrival of the significant paths and the time differences between them 

i t i (ns) t i-t i-1 (ns) 
1 41,3 --- 
2 44,0 2,7 
3 49,0 5,0 
4 53,7 4,7 
5 56,3 2,6 
6 62,7 6,4 
7 69,3 6,6 
8 74,3 5,0 
9 79,0 4,7 

Table 2  
ToA and distance estimation by using the first detected peak 

ToAt1 (ns) Estimated distance (m) 
41,3 12,4 

Table 3 
ToA and distance estimation by using the proposed NLoS mitigation method for ToA estimation enhancement 

CLoS (ns) ToAestimated-LoS (ns) 
Estimated 

distance (m) 
4,71 36,62 10,986 

III. A NCHOR-FREE LOCALIZATION ALGORITHM

The localization algorithm runs for each node separately and uses only one-hop 
communication, which prevents the network congestion. It consists of two main stages: 

I. Formation of the Local Coordinate Systems (LCSs), where the Improved 
(Multidimensional Scaling) MDS-MAP technique is utilized in order to determine the 
relative node positions in LCS  [5]. Two steps precede the MDS procedure. 
• Node distance estimations based on the ToA ranging technique.
• Formation of the matrices (Distance Matrix - DM) containing the neighboring node

distances derived in the previous step from the measured data.
II. Formation of the Global Coordinate System (GCS). This process is also called the

Network Coordinate System building  [6] in where the partial Local Coordinate Systems
are connected and unified in the same direction.

Formation of the LCS. The aim of this process is formation of partial LCSs belonging to each 
node in the network. One LCS consists of the actual node relative position (this node is located 
at the centre of its LCS where its coordinates are set to [0,0]) and relative positions of its one-
hop adjacent nodes. Since the described positioning algorithm belongs to the Range-based 
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localization techniques, the node distance estimation procedure is based on the localization 
parameters measurements. After this step each node is able to fill up the first row and column of 
its DM, in which the rows and columns in the distance matrix are indexed according to the node 
ID. The cells represent the pair of the particular nodes, because it knows its distances to the one-
hop adjacent nodes. Then the missing node distances are filled up in the DM. This process is 
based on the node communication procedure of such nodes, which belong into the LCS of the 
given node. Generally, if the node “ID1” needs to know the distance between its neighboring 
nodes “ID2” and “ID3”, the node “ID1” sends a message containing its identification to the one-
hop adjacent nodes in the network. The adjacent nodes add to the message the information about 
the distance to the node “ID1” and send this message forward to their one-hop adjacent 
neighbors. These neighbors repeat this process. They add the information to the message about 
their distance to the node, from which they receive the message and send it forward to their 
adjacent nodes. The nodes which receive such message check: if “ID1” is identical with its node 
ID, it stores the information about the distance between the nodes “ID2” and “ID3” into its 
distance matrix. For other nodes, when “ID1” is not identical with their node ID this message is 
ignored and not sent forward again. The DM contains the node pair distances, is symmetrical 
and has zeros in the main diagonal. The formed distance matrix is used as the input to the MDS 
method in order to form the LCS of each node. 

Formation of the GCS. Now, the network node LCSs are formed, but have different 
directions. The partial LCSs must be joined together, because they are shifted, rotated and 
mirrored according to each other. Using such operations, the partial LCSs can be joined into the 
one Global Coordinate System, Fig.  3b. The procedure of the GCS formation is explained using 
two LCSs of the nodes “A” and “B”, Fig.  3a. 

The LCS(B) is joined with the LCS(A). Presence of the node “B” located in the LCS(A) (and 
vice versa, the node “A” located in the LCS(B)) is crucial. Similarly, it is advantageous, if the 
third common node is located in LCS(A) and LCS(B) simultaneously which is needed in process 
of mirroring (the nodes “C” and “D”). At first the centre of the LCS(B) must be shifted to the 
node “A”, Fig.  3c. The procedure of shifting is carried out by subtraction of the coordinates of 
the node “A“ from the coordinates of each node. Next, both LCSs must be oriented in the same 
direction, in other words, LCS(A) must be rotated by an angle α and LCS(B) must be rotated by 
an angle β, Fig.  3d. 

Fig.  3 The second step of the anchor-free localization algorithm 
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Then both LCSs will rotate in the direction negative to the size of α and β. For this process it 
is necessary to calculate the angle δ, which represents the angle BAXi (Xi represents i-th node). 
The same procedure can be applied also for the rotation of the LCS(B). After rotation, a point 
“C”, which is common for both LCSs, must be found. According to its location, it will be 
decided about the need of mirroring. If “C” has not the same sign of the y-axis, mirroring is 
necessary, Fig.  3f. (Fig.  3e, mirroring is not necessary) Mirroring is carried out by simple 
change of the sign of the y-axis for each node in LCS. Now both LCSs can be joined together. 

IV. SIMULATIONS AND RESULTS 

In the simulations we have studied the performance of the described Anchor-free localization 
algorithm using the time of arrival estimation technique, which has been used in order to 
determine the mutual node distances. A few parameters of this algorithm have been studied:  

• Final localization error. It represents the localization error after the node position
calculation in the common Global Coordinate System.

• Localization error after the first phase of the algorithm. It represents the localization
error after the node position calculation in the partial Local Coordinate Systems
corresponding to each node in the network.

• Node distance estimation error, which has represented the differences between the real
and the estimated node distances.

• Number of successfully localized nodes.
We have studied how the implementation of the proposed method developed for mitigation of 

the node distance estimation error, which is caused by the effect of the undetected direct path, 
influences the mentioned location parameters. Two methods have been used in order to estimate 
the time of arrival of the received signal: 

• 1st detected peak. In any case the time of arrival of the received signal has been
calculated according to the time of arrival of the first detected peak, regardless of the
communication condition type.

• UDP mitigation method. The identification of the channel behavior has not been the
aim of this article. We have assumed a priori knowledge of the direct path presence in the
received channel impulse response. In the case of the received CIR with detected direct
path, the time of arrival of the received signal has been calculated according to the time
of arrival of the first detected peak. If the direct path has not been detected, the time of
arrival has been calculated using the proposed method described in section II.

Table 4  
The results of the localization parameters achieved in the OFFICE environment 

OFFICE 

ToA estimation 
method 

Localization error 
(GCS) [%] 

Localization error 
after the 1st stage 

(LCS) [%] 

Node distance 
estimation error [m] 

Number of 
successfully 

localized nodes 

1st detected peak 6,3676 0,4898 0,0444 47,8574 

UDP mitigation 
method 

4,9863 0,3355 0,0302 47,7744 

Table 5  
The results of the localization parameters achieved in the RESIDENTIAL environment 

RESIDENTIAL 

ToA estimation 
method 

Localization error 
(GCS) [%] 

Localization error 
after the 1st stage 

(LCS) [%] 

Node distance 
estimation error [m] 

Number of 
successfully 

localized nodes 

1st detected peak 22,1705 7,3149 2,6118 47,3028 

UDP mitigation 
method 

22,2010 7,1410 2,4641 47,2458 

Table 6  
The results of the localization parameters achieved in the INDUSTRIAL environment 

INDUSTRIAL 

ToA estimation 
method 

Localization error 
(GCS) [%] 

Localization error 
after the 1st stage 

(LCS) [%] 

Node distance 
estimation error [m] 

Number of 
successfully 

localized nodes 

1st detected peak 11,7410 1,4371 0,5130 48,0086 

UDP mitigation 
method 

10,8262 1,0053 0,2685 47,9056 
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As was mentioned, for the simulations of the node communication, we have used the existing 
model of the wireless channel impulse response generation for the IEEE 802.15.4a ultra 
wideband technology  [4]. It provides the generation of the CIR for different types of 
communication environment with the distinction between the Line of Sight (LoS) and the Non 
Line of Sight (NLoS) signal propagation conditions. OFFICE (with system bandwidth Bw of 
3GHz), RESIDENTIAL (Bw of 8GHz) and INDUSTRIAL (Bw of 6GHz) environment have 
been used. Our simulations were carried out in the MATLAB programming environment and for 
statistical relevance were repeated one hundred times. The network consisting of the 50 mobile 
nodes deployed on the area of 50x50m with all receivers’ radio range of 15m has been used. 
The achieved simulation results are summarized in the following tables: Table 4, Table 5 and 
Table 6. If the localization error is expressed in %, we assume that error of 100% represent the 
value of the network size 50m. Since we are talking about the relative localization, the 
localization error is not expressed according to the differences between the real and the 
calculated position of the localized nodes, but it is expressed as the differences between the 
mutual node distances before (the real node distances in the network) and after the localization 
process (the node distances in the network formed after the localization process). 

V. CONCLUSION 

The first simulations of the proposed low complexity method for node distance estimation 
enhancement using Time of Arrival are presented in this paper. The article is focused on the 
ToA estimation problem in harsh UDP environment where direct path is unavailable and on 
potential improvement of its ToA determination. The simulation results of the node distance 
estimation technique seem to be promising. The proposed method caused the improvement of 
the studied localization parameters in the all experiments except for the final localization error 
in the RESIDENTIAL environment. Finally, it should be noted, that the precise time 
synchronization between the nodes has been assumed, which is very difficult to achieve in 
practice. 
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Abstrakt — Tento príspevok sa zaoberá modelovaním teplotných polí v okolí transformátorov pri 
použití rôznych druhov chladenia. Na životnosť transformátorov vplýva vo veľkej miere 
prehrievanie vinutí a tým starne izolácia a znižuje svoje elektroizolačné vlastnosti. Preto správne 
umiestnenie príslušných častí transformátora napomáha k rovnomernému rozloženiu teplotného 
poľa a tak zvýši životnosť transformátora. 

Kľúčové slová — teplotné pole, ANSYS, transformátor, starnutie izolácie 

I. ÚVOD 

Problematika chladenia elektroenergetických zariadení je aktuálna téma, ktorou sa treba 
zaoberať, nakoľko elektroenergetické zariadenia prenášajú stále vyššie výkony, čím rastú aj 
straty, ktoré sa prejavujú vo forme tepla a tak je potrebné zabezpečiť chladenie daných 
zariadení. Jedným z hlavných elektroenergetických zariadení je transformátor, ktorý sa bežne 
využíva v elektrizačnej sústave na zmenu napäťovej hladiny. Pri prevádzke transformátorov 
vznikajú veľké tepelné straty, ktoré je potrebné odviesť z transformátora do okolia k čomu sa 
využívajú rôzne druhy chladenia. 

V súčasnosti s neustálou potrebou zmenšovania elektroenergetických zariadení rastú 
požiadavky na ich chladenie. Preto je veľmi dôležité optimalizovať chladenie a tak zabezpečiť 
ich bezporuchovosť. 

II.  NÁVRH CHLADENIA SUCHÉHO DISTRIBUČNÉHO TRANSFORMÁTORA

Pred samotným stanovením výsledku, že daný transformátor sa v určitých častiach prehrieva, 
je potrebné vytvoriť vhodný – dostatočne presný – model transformátora, pri ktorom sa stanovia 
hlavné komponenty, ktoré najviac vplývajú na oteplenie a zanedbajú časti, ktoré by daný model, 
resp. výpočet neovplyvnili. Ako príklad stanovenia rozloženia teplotného poľa bol zvolený 
suchý distribučný transformátor s výkonom 630 kVA s nasledovnými parametrami: 

• menovitý výkon: 630 kVA,
• primárne napätie: 22 000 V,
• sekundárne napätie bez zaťaženia: 400 V,
• frekvencia: 50 Hz,
• rezistancia primárneho (vn) vinutia: 7,47 Ω,
• rezistancia sekundárneho (nn) vinutia: 0,00183 Ω,
• prúd primárneho (vn) vinutia: 16,53 A,
• prúd sekundárneho (nn) vinutia: 909,53 A,
• magnetická indukcia jadra: 1,513 T,
• hmotnosť jadra: 1211,35 kg.

A. Výpočet strát vo vinutiach transformátora 

Keďže vo vinutí transformátora dochádza najmä k Joulovým stratám a ostatné straty 
(vírovými prúdmi, hysterézne, a iné) je možné zanedbať, tak pri tomto výpočte sa uvažujú len 
tieto straty a určia sa podľa nasledovných vzťahov: 

• Joulove straty v primárnom (vn) vinutí jednej fázy:
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W2041,1116,537,47 22
vn1vn1vn1 =⋅=⋅=∆ IRP (1) 

• Joulove straty v sekundárnom (nn) vinutí jednej fázy:

W1513,86909,530,00183 22
nn1nn1nn1 =⋅=⋅=∆ IRP (2) 

• Celkové Joulove straty vo vinutiach:

W10664,911513,8632041,1133 nn1vn1J =⋅+⋅=∆⋅+∆⋅=∆ PPP (3) 

B. Výpočet strát v jadre transformátora 

Straty v jadre sú závislé od hmotnosti plechov a sú dané mernými stratami plechov pre danú 
magnetickú indukciu, ktoré sa určia z krivky strát plechov. Pre magnetickú indukciu 
B = 1,513 T sú pomerné straty ∆pFe = 1,1 W⋅kg–1. Straty sú taktiež dané koeficientom 
zohľadňujúcim kvalitu spracovania plechov kz, ktorý býva v rozmedzí 1,1 až 1,25. Avšak 
v tomto prípade sa uvažovalo so strednou hodnotou, t.j. kz = 1,17. Keďže jadro transformátora 
je vo vyhotovení bez spojok, tak straty sa určia podľa nasledovného vzťahu: 

( ) W15591,171,11211,35)( zFeFe0 =⋅⋅=⋅∆⋅=∆ kpmP (4) 

C. Celkové straty 

Celkové straty transformátora sú dané súčtom strát vo vinutí a v jadre transformátora: 

W12223,91155910664,910JC =+=∆+∆=∆ PPP (5) 

D. Výpočet oteplenia transformátora 

Oteplenie je potrebné určiť zvlášť pre primárne a sekundárne vinutie a zvlášť pre jadro 
transformátora. Jednotlivé vinutia obteká vzduch z vonkajšej aj vnútornej strany, kde vinutia 
odovzdávajú vzniknuté teplo svojím povrchom do okolia. Železné jadro taktiež odovzdáva teplo 
svojím povrchom, avšak plochy medzi jednotlivými listami plechu sa neuvažujú, nakoľko sú 
podstatne menej účinné ako vonkajšie plochy jadra. Preto sa v tomto príspevku uvažuje len 
s vonkajšími plochami. 

Daný transformátor je vyhotovený ako suchý transformátor s epoxidovou izoláciou teplotnej 
triedy F. Takže na základe teplotnej triedy je možné určiť dovolené maximálne oteplenie 
transformátora. Keďže predpokladaná najvyššia teplota okolia transformátora je ϑvz = 40 °C 
a izolácia teplotnej triedy F má maximálnu dovolenú teplotu ϑmax = 155 °C, tak s uvažovaním 
teplotnej rezervy ϑrez = 10 °C je možné určiť maximálne dovolené oteplenie nasledovne: 

C1051040155rezvzmaxdov °=−−=−−=∆ ϑϑϑϑ (6) 

Veľkosť ochladzovacích povrchov transformátora: 
• ochladzovací povrch primárneho (vn) vinutia: Svn = 2,2549 m2,
• ochladzovací povrch sekundárneho (nn) vinutia: Snn = 1,425 m2,
• ochladzovací povrch jadra transformátora: SFe = 4,2525 m2.

Pri výpočte oteplenia jednotlivých častí transformátora sa uvažovalo so súčiniteľom prestupu
tepla vo vzduchu αvz = 15 W⋅m–2⋅K–1, nakoľko pri výpočte suchých transformátorov sa využíva 
empiricky určená hodnota αvz = 10 ÷ 15 W⋅m–2⋅K–1 [7], ktorá zohľadňuje zanedbané žiarenie. 
Nasledovné jednotlivé oteplenia boli určené pre prevádzku transformátora pri menovitom 
výkone. 

Oteplenie vinutí je možné vypočítať nasledovne: 
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Oteplenie jadra transformátora je možné vypočítať nasledovne: 
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III. R IEŠENIE TEPLOTNÉHO POĽA SUCHÉHO DISTRIBUČNÉHO TRANSFORMÁTORA V PROSTREDÍ 

ANSYS 

Pre simuláciu bolo potrebné vytvoriť v prostredí ANSYS 3D model daného transformátora. 
Daný model bol vytvorený na základe výrobných výkresov pre daný transformátor. Pre zložitosť 
transformátora sa uvažovalo len s tými časťami transformátora, ktoré by mohli výrazne 
ovplyvniť teplotné pole transformátora, ostatné časti transformátora boli zanedbané. 

Predmetný transformátor bol umiestnený do skrine podľa nasledujúcich rozmerov: 
1560×2030×950 mm (v×š×h), ktoré postačujú aj pre ostatné príslušenstvo transformátora. 

a) b) 

Obr. 1  a) 3D model transformátora; b) 3D model skrine transformátora 

Následne boli vypočítané tepelné straty jednotlivých častí transformátora, aby bolo možné 
zadať podmienky pre simuláciu transformátora a to nasledovne: 
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A. Riešenie teplotného poľa transformátora bez skrine 

Pri prvej simulácii (Obr. 2a), transformátor dosiahol maximálnu teplotu 122,54 °C pri teplote 
okolia 22 °C, čo predstavuje oteplenie o 100,54 °C. Táto hodnota je ešte stále pod maximálnym 
dovoleným oteplením 105 °C, čiže pri normálnej prevádzke transformátora bez skrine by ho 
nebolo potrebné chladiť. Avšak pri preťaženiach by už dochádzalo k zvýšeniu teploty nad 
dovolenú hodnotu, čiže by bolo vhodné zabezpečiť spínanú nútenú ventiláciu vzduchu 
v miestnosti (kobke), kde bude umiestnený, čím by sa zabezpečil aj proti prípadným 
preťaženiam. 

a) b) 

Obr. 2  a) Priečny rez transformátora bez skrine; b) Transformátor bez skrine 
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Pri priečnom reze transformátora je vidieť, že teplo sa šíri homogénne do okolia, nakoľko 
simulácia neuvažuje s prúdením vzduchu a ten sa berie ako pevné teleso. V skutočnosti by 
chladný vzduch prúdil zo spodnej strany transformátora, kde by sa ohrial na plochách 
transformátora a prúdením by sa odviedol smerom hore do okolia. Z rezu je vidieť, že sa 
zahrievajú najmä vinutia, ktoré tiež výrazne zahrievajú jadro transformátora. 

B. Riešenie teplotného poľa transformátora so skriňou 

Pri tejto simulácii sa dá očakávať, že oteplenie jednotlivých častí transformátora bude ešte 
vyššie ako v predchádzajúcom prípade, keďže skriňa zhorší odovzdávanie tepla do okolia, čím 
bude dochádzať k ďalšiemu zahrievaniu transformátora. 

a) b) 

Obr. 2  a) Priečny rez transformátora so skriňou; b) Transformátor so skriňou 

Pri priečnom reze transformátora so skriňou môžeme vidieť, že skriňa transformátora 
čiastočne udržiava teplo vo vnútri transformátora, avšak dochádza len k miernemu zvýšeniu 
teploty transformátora, keďže skriňa má dostatok vetracích otvorov. Dané rozloženie teplotného 
poľa nezodpovedá úplne reálnemu, nakoľko je zanedbané prúdenie. Reálne by mal chladný 
vzduch prúdiť cez spodné vetracie otvory, kde by sa ohrial na plochách transformátora 
a následne cez horné vetracie otvory by sa tento vzduch prúdením odviedol do okolia. 

Na základe výsledkov tejto simulácie je možné povedať, že najvyššiu teplotu má sekundárne 
vinutie druhej fázy transformátora a to 133,71 °C, čo predstavuje po odrátaní teploty okolia 
22 °C oteplenie o 111,71 °C. Táto hodnota je vyššia ako je maximálne dovolené oteplenie 
transformátora. Vplyvom takej vysokej teploty by mohlo dôjsť k výraznému zníženiu životnosti 
transformátora, keďže každých 10 °C nad dovolenú teplotu dochádza k zníženiu životnosti až 
o polovicu. Kvôli týmto dôvodom je potrebné transformátor chladiť a tak zabezpečiť
spoľahlivosť dodávky elektrickej energie ako aj maximalizovať životnosť transformátora. 

C. Riešenie teplotného poľa transformátora s chladením 

Pre chladenie daného transformátora boli použité ventilátory od firmy ABB, ktoré sú určené 
na chladenie transformátorov. Pre chladenie sa využili tri ventilátory s rozmermi chladiaceho 
otvoru 195×298 mm (v×š) a príkonom 40 W. Tieto ventilátory boli umiestnené do zadnej strany 
skrine transformátora, nakoľko samotný transformátor je umiestnený bližšie k tejto strane a tak 
by mal byť zabezpečený lepší odvod tepla z vinutí transformátora. Na nasledujúcom obrázku je 
znázornený použitý ventilátor. 

Obr. 3  Odstredivý ventilátor 

Príkon ventilátora bolo potrebné prepočítať na tepelný tok z plochy, pričom sa uvažovalo 
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s  účinnosťou ventilátora 95 % a to nasledovne: 
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Podľa Obr. 3 pre potreby chladenia pri bežnej prevádzke postačuje jeden ventilátor, ktorý 
dostatočne odvedie teplo zo skrine transformátora. Tento ventilátor nemusí byť nepretržite 
v prevádzke a preto bolo navrhnuté jeho spínanie pomocou tepelného senzora, ktorý spustí 
ventilátor pri oteplení transformátora o 92 °C. Takto sa zabezpečí, aby teplota transformátora 
neprekročila maximálne dlhodobé oteplenie 97 °C stanovené pre tento transformátor. 

a) b) 

Obr. 4  a) Pohľad zhora na transformátor v reze; b) Transformátor v reze so strany ventilátorov 

Na tejto simulácii je možné vidieť, že došlo k výraznému poklesu maximálnej teploty 
transformátora a to z 133,71 °C na 113,1 °C. Na Obr. 4a je možné vidieť, ako sa odvádza teplo 
z vinutí transformátora pomocou ventilátora, avšak nie je vidieť teplo, ktoré vychádza zo skrine 
transformátora, nakoľko pre zadanie podmienok modelu bolo potrebné zanedbať okolie za 
ventilátormi. Čiže teplo odobrané ventilátormi je odvedené mimo simulovaného modelu. Avšak 
je viditeľné ako ventilátor odoberá teplo z vinutí transformátora a tak ochladzuje daný 
transformátor. Najvyššia zistená teplota bola opäť na vnútornej strane sekundárneho vinutia 
druhej fázy transformátora. Na základe maximálnej zistenej teploty 113,1 °C, po odrátaní 
teploty okolia 22 °C, je oteplenie 91,1 °C, t.j. daný ventilátor dostatočne zníži teplotu oproti 
hodnote maximálneho dlhodobého oteplenia transformátora 97 °C. Na Obr. 4b sú znázornené 
teploty na povrchu vinutia transformátora, kde je viditeľné, že ventilátor znížil teplotu vinutia. 

Na základe týchto zistených hodnôt je možné povedať, že s týmto ventilátorom je možná aj 
dlhodobá prevádzka transformátora pri menovitom výkone. Avšak tiež je vhodné zabezpečiť 
zálohu ventilátora a taktiež prevádzku transformátora pri prípadnom preťažení. Z toho dôvodu 
sa uvažovalo aj s ďalšími dvoma ventilátormi, ktoré zabezpečia prevádzku v týchto prípadoch. 
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Abstract – The spoken term detection (STD) task utilizing Dynamic Time Warping (DTW)
algorithm and well known features, such as MFCC, ZCR and MPEG-7, is examined
in this paper. The aim of such task is to search through all provided utterances and
find the occurrence of each term (audio query) using optimalized feature vectors and
searching algorithm. It is also known as a query-by-example (QbyE) search. Therefore,
the comparative study of two proposed QbyE is evaluated, specifically QbyE using MFCC
feature only and QbyE using MPEG-7 and ZCR features. Both of these QbyE architectures
use the same DTW algorithm but the feature set is different. The reason is to assess the
retrieval ability and computational cost of DTW by using different feature set. The influence
of terms extracted directly from audio recording and term spoken by different speakers is
investigated as well. Results are promising only for QbyE retrieval architecture that uses
extracted queries. It follows the fact that there is a need to enhance the overall QbyE scheme
by implementing optimized DTW algorithm and also features that capture variability in
time.

Keywords – Audio query, audio content retrieval, dynamic time warping, spoken term
detection

I. INTRODUCTION

STD [1] is the task of automatic location all possible occurrences of a specified query term in
a large audio archive. The query term is represented by a single word or a sequence of words.
It can be given in the text form or as an audio signal segment. The latter case is known as
QbyE STD. STD technology is useful in various applications, such as multimedia information
retrieval, personal entertainment, surveillance and security [2]. In this paper, we present a basic
concept of STD system to address the problem of QbyE retrieval. A fundamental architecture of
our system is depicted on Fig. 1. It is obvious that the core element of our architecture involves
DTW algorithm. The input audio signal is firstly processed in the block of feature extraction. The
process of segmentation is applied in case of audio utterances in order to divide a continuous
audio stream into small segments with the same length as audio query. A feature vector matrix, as
a product of used feature extraction techniques, is then brought to the input of the DTW algorithm.
DTW algorithm computes a similarity matrix between particular audio query and each individual
audio segment. A simple algorithm for finding the minimum DTW distance and computing a time
boundaries is applied in order to find an exact match.

This paper is organized as follows: Section II deals with feature extraction techniques. Section
III provides description about DTW algorithm and Section IV discusses realized experiments and
obtained results. Finally, the Section V gives our conclusions and shows future directions.

II. FEATURE EXTRACTION

The use of appropriate parameterization techniques is crucial task in developing a reliable QbyE
retrieval system. It helps to extract desired parameters, also known as features or descriptors, that
capture temporal and spectral characteristics of the audio signal and characteristics of the speaker
vocal tract. There are several possible solutions how to extract such parameters, described in
relevant literatures [3], [4]. Many of them are defined in MPEG-7 standard for audio [5].

Features which describe the frequency content of audio signals, and features which describe the
temporal and cepstral characteristics are used in the system. The following subsections address a
brief description of audio descriptors, we decided to use in our QbyE approach.
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Fig. 1 The overall architecture of QbyE system.

A. Mel-Frequency Cepstral Coefficients

MFCCs [6] are widely used in automatic speech and speaker recognition [7]. The Mel scale
relates perceived frequency, or pitch, of a pure tone to its actual measured frequency and is derived
from the human auditory system. Obtaining the MFCCs involves processing of the acoustic signal
according to the following steps:

1. Divide the signal into short frames and apply the Hamming window function.
2. For each frame calculate the power spectrum.
3. Apply the mel filterbank to the power spectra, sum the energy in each filter.
4. Take the logarithm of all filterbank energies.
5. Apply the Discrete Cosine Transform (DCT).

B. Zero Crossing Rate

ZCR [8] is a basic acoustic feature that defines the number of zero-crossing of the waveform
within a given frame. ZCRs of unvoiced sounds and environmental noise are usually larger than
ZCRs of voiced sounds because of observable fundamental periods of speech signals. It is hard
to distinguish unvoiced sounds from environmental noise by using ZCR alone since they have
similar ZCR values.

C. Audio Spectrum Centroid

ASC [9] gives the center of gravity of a log-frequency power spectrum as an approximation
of perception frequencies in the human hearing system. It indicates whether a power spectrum is
dominated by low or high frequencies. The ASC values remain around 0, which means, that the
corresponding frequency centroids remain around 1 kHz.

D. Audio Spectrum Flatness

ASF [9] express the deviation of the signal’s power spectrum from flat shape inside a predefined
frequency band. It measures the similarity between an audio signal and white noise, or, vice versa,
how correlated a signal is in spectral domain. High values of ASF coefficients reflect noisiness,
on the other hand, low values indicate a harmonic structure of the spectrum.

E. Audio Spectrum Spread

ASS [9] represents a simple measure of the spectral shape. ASS also provides an information
about how the spectrum is distributed around its centroid. A low ASS value means that the
spectrum may be concentrated around the centroid, whereas a high value reflects a distribution
of a power across a wider range of frequencies.

F. Spectral Roll-Off

ROF [9] point is defined as the frequency below which 85% of the magnitude distribution of
the spectrum is concentrated. It is also a measure of the spectral shape and yields higher values
for high frequencies. ROF is used to distinguish voice speech from unvoiced music, which has a
higher roll-off point, because music power is better distributed over the subband range.

G. Spectral Flux

SF [10] is a measure of how quickly the power spectrum of a signal is changing, calculated
by comparing the power spectrum for one frame against the power spectrum from the previous
frame. More precisely, it is usually calculated as the 2-norm (also known as the Euclidean distance)
between the two normalized spectra.
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III. DYNAMIC TIME WARPING ALGORITHM

DTW [11] is a well-known technique for finding an optimal alignment between two given
(time-dependent) sequences under certain restrictions. Originally, DTW has been used to com-
pare different speech patterns in automatic speech recognition. For given feature vectors X :=
(x1, x2, ..., xN ) and Y := (y1, y2, ..., yN ), DTW algorithm firstly computes a cost matrix c(X,Y )
(similarity matrix) by using a simple Euclidean distance metric. The goal is to find an alignment
between X and Y known as an optimal warping path. Optimal warping path between X and Y
is a warping path p∗ having minimal total cost among all possible warping paths:

DTW (X,Y ) = min{cp(X,Y )}, (1)

where is defined as cp(X,Y ) := sumL
l=1c(xnl, yml) and represents the total cost of a warping path

p = (p1, ..., pL) by assigning the element xnl to the element yml. To determine an optimal path
p∗, one could test every possible warping path between X and Y utilizing a dynamic programming
algorithm. The optimal path is then computed in reverse order starting with pL = (N,M) The
algorithm is terminated in case of (n,m) = (1, 1). Otherwise,

pl−1 =

 (1,m− 1) if n = 1
(n− 1, 1) if m = 1
argmin{D(n− 1,m− 1), D(n− 1,m), D(n,m− 1)} otherwise

(2)

where, D(N,M) = DTW (X,Y ) represents the accumulated cost matrix defined for indexes
1 < n ≤ N, 1 < m ≤M . There exist various modifications of fundamental DTW algorithm that
were developed for speeding up all the computations and for better control the possible routes of
warping paths, for example multiscale DTW and subsequent DTW [12].

IV. EXPERIMENTS AND RESULTS

We have evaluated proposed QbyE retrieval system on audio data, obtained from the KEMT-
BN1 database, which contains 188 audio recordings in PCM 16kHz 16bit mono format from
the Slovak TV broadcast audio streams [13]. Only the part of available database was used in
our experiments, specifically 20 audio recordings with the duration 5 − 20min. Audio queries
(4 − 20s) were firstly randomly extracted from each individual audio recording so that each
recording contained only one audio query. Two tests were then performed using these queries.
The first one evaluated the retrieving accuracy of QbyE algorithm utilizing 13 MFCC features
only. The second one assessed the use of 23 MPEG-7 and ZCR features in the same evaluation
scheme. The next aim of our experimental work was to examine the effectiveness of our QbyE
system in solving STD task. We evaluated 10 audio queries with the length 0.5 − 4s. Three of
them were spoken by woman, three by man and last four were extracted from different audio
recordings. The target task was to find a possible match between audio query and audio segment
with the same semantic content. 20 tests were performed on audio queries, spoken by different
speakers, utilizing MFCC and MPEG-7+ZCR features.

Each audio signal was divided into 25ms frames with 10ms overlapping. MFCC, MPEG-7
and ZCR features were then computed within these frames. A floating window with the length
that equaled the length of each individual audio query and 20% overlapping (20% of the total
length of each query, for example for 1s query it was 200ms) was used in the segmentation phase
and DTW computation. The process of finding the minimum DTW distance was implemented
after computing a cost DTW matrix between query and each audio segment. A segment with the
minimal DTW distance was assigned as the exact match. Time boundaries of this segment were
then computed considering the overlapping of frames and length of floating window. A number
of correctly detected queries to all tested queries was used as an evaluation criterion in order to
assess a detection accuracy of proposed QbyE system.

Tab. 1 shows the overall detection accuracy of our QbyE system. Four tests have been per-
formed, namely QbyE-MFCC and QbyE-MPEG7+ZCR for extracted terms and terms spoken by
different speakers. First two tests evaluate detection accuracy of QbyE system utilizing different
parameterization techniques and terms extracted directly from testing recordings. The last two
evaluate the ability of proposed QbyE scheme to locate audio queries which are spoken by
different speakers. Time boundaries of each detected audio query, represented by audio segment
where retrieved spoken term is located, are computed with a time alignment error (TAE) ±20% of
the query length. The greater the length of term was, the higher TAE we achieved. The absolute
TAE (absTAE) was defined as the sum of TEA obtained from each detected audio segment
and divided by the number of audio terms. We have also measured the average computational
cost (avgCC) for each scenario. It can be consider as the average computation time needed for
searching one term within the whole database.

All the evaluations were performed using MATLAB software.
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Table 1
Evaluation of QbyE retrieval scenarios

Scenario avgCC [min] absTAE [s] Accuracy [%]

Extracted terms QbyE-MFCC 262.75 ±15.816 100

QbyE-MPEG7+ZCR 320.75 ±15.816 100

Spoken terms QbyE-MFCC 190.00 ±371.75 20

QbyE-MPEG7+ZCR 210.00 ±313.17 0

V. CONCLUSION

The effectiveness of Query-by-Example retrieval approach in solving the STD task was eval-
uated in this paper. Proposed QbyE system was investigated by using audio queries (terms) that
were extracted directly from tested audio recordings and spoken terms, that were recorded by
man and woman voice. Each query had just one occurrence within the whole testing audio set.
Two scenarios were investigated per each extracted and spoken query, namely QbyE using only
MFCC features and QbyE utilizing MPEG-7+ZCR features. Results obtained from Tab. 1 show the
measure of reliability for each QbyE scenario. Three different parameters were used as evaluation
criterion, Accuracy, absTAE and avgCC. They helped us to find the most appropriate feature
set for QbyE retrieving task, as well as the possible use of proposed architecture for retrieving
in large audio databases. Very promising results were obtained in case of QbyE using extracted
terms. They differed only in the amount of computational cost. It follows that the dimensionality
reduction of feature vectors is crucial in reducing the overall computational cost of QbyE system.
On the contrary, the detection accuracy of QbyE architecture utilizing the spoken terms was very
low (20% for MFCC features only). Also the absTAE reached very high values. The use of
MPEG-7 and ZCR features did not yield to any improvements. Therefore, the need for more
robust and sufficient QbyE retrieval architecture is inevitable.

Future work will be aimed on developing more efficient QbyE architecture utilizing optimized
DTW algorithm and GMM posteriorgrams [14].
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slovenského jazyka
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Abstrakt – Najnovšie prı́stupy v oblasti štatistického modelovania jazyka, ktoré sa snažia
vysporiadat’ s problémom nedostatku trénovacı́ch dát bez zbytočného uchovávania rozsiah-
lych textových korpusov, sú zamerané na rozširovanie štatistı́k n-gramových modelov, a to
na úrovni trénovacı́ch dát alebo priamo na úrovni modelu, aktualizáciou hodnôt odhadu
pravdepodobnosti n-gramov počas trénovania modelu. Na rozširovanie štatistı́k jazykových
modelov sa v súčasnosti často využı́vajú rôzne internetové vyhl’adávače umožňujúce zı́skat’
okrem samotného n-gramu alebo dokumentu, v ktorom sa daný n-gram nachádza, aj jeho
frekvenčný výskyt. V tomto prı́spevku sú opı́sané výsledky modelovania slovenského jazyka
rozširovanı́m štatistı́k modelu o dáta zı́skané z webových zdrojov pomocou vybraných metód
na kombináciu modelov na úrovni početnostı́ n-gramov. Modifikáciou pôvodných algoritmov
na výpočet koeficientov váženia a ich aplikáciou v interpolačnej schéme sme navrhli tiež
nový spôsob rozširovania štatistı́k jazykového modelu, ktorého výsledky prinášajú mierne
znı́ženie perplexity relatı́vne o 2,6% a chybovosti systému na rozpoznávanie plynulej reči
v slovenčine relatı́vne až o 1%.

Kl’účové slová – kombinácia modelov, metódy váženia, modelovanie jazyka, neznáme slová,
rozpoznávanie plynulej reči, rozširovanie štatistı́k modelu

I. ÚVOD

Modely flektı́vnych a menej známych jazykov trpia častokrát nedostatkom, resp. vnútorným
rozptylom trénovacı́ch dát (v angl. „data sparsity“), ktorý priamo pôsobı́ na výslednú kvalitu
jazykového modelu a chybovost’systému na automatické rozpoznávanie reči (v angl. „large voca-
bulary continuous speech recognition“, skr. LVCSR). Vo všeobecnosti sa problém nedostatočnosti
trénovacı́ch dát eliminuje použitı́m metód vyhladzovania jazykových modelov, pričom prı́rastok
vyhladzovania k zvýšeniu kvality jazykových modelov je v prevažnej miere zanedbatel’ný. Problém
nastáva najmä v prı́pade úzko špecificky zameraných modelov jazyka. Nie vždy máme možnost’
sa dostat’ v krátkom časovom horizonte k tak striktne doménovo orientovaným textovým dátam.

V súčastnosti sa s problémom nedostatku trénovacı́ch dát vieme vysporiadat’ niekol’kými spô-
sobmi, medzi ktoré možno zaradit’ aj metódy rozširovania štatistı́k n-gramových modelov [1]. U
týchto metód sa vychádza z predpokladu, že textové dáta obsiahnuté v dostupných akademických
korpusoch, najmä v prı́pade menej známych jazykov, sú častokrát obmedzené množstvom. Nie
vždy však musı́ platit’, že čı́m viac trénovacı́ch dát máme k dispozı́cii, tým bude model presnejšı́.
Pridanı́m vel’kého množstva dát z rôznych oblastı́ a v rozdielnej kvalite nemusı́me vždy zaručit’
zlepšenie kvality jazykového modelu. Textové dáta s vysokou variabilitou potom vnášajú do
štatistického modelovania množstvo chýb. Z týchto dôvodov sa hl’adali spôsoby, akými by bolo
možné rozšı́rit’ štatistiky n-gramových modelov, bez potreby neustáleho zhromažd’ovania textu.
Preto web, ako neustále meniaci sa cenný zdroj informáciı́ a textových dát, nám môže dobre
poslúžit’ pri aktualizácii hodnôt odhadu pravdepodobnosti n-gramov pri modelovanı́ jazyka.

Existuje niekol’ko spôsobov rozširovania štatistı́k n-gramových modelov, a to pomocou [1]
• výskytu n-gramov obsiahnutých vo vol’ne dostupných akademických textových korpusoch;
• internetových prehliadačov kopı́rovanı́m výskytu n-gramov na sieti Internet;
• prekladom n-gramov alebo celých jazykových modelov pomocou systémov na automatický

preklad (vel’mi blı́zkych jazykov).
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Vo všeobecnosti, pri tvorbe algoritmu na rozširovanie štatistı́k jazykového modelu pomocou
webových zdrojov je potrebné pýtat’ sa na tieto otázky [5]:
• Akým spôsobom sa dajú zı́skavat’ početnosti n-gramov z webu?
• Aká je kvalita takto zı́skaných n-gramových početnostı́?
• Ako môžu byt’ takto zı́skané dáta nápomocné pri zvyšovanı́ kvality jazykových modelov?

Odpovede na tieto otázky budú zodpovedané v nasledujúcich častiach tohto článku.

II. SÚČASNÝ STAV

Súčasný stav problematiky rozširovania štatistı́k n-gramových modelov sa v poslednom desat’-
ročı́ opiera o poznatky z viacerých svetových výskumov.

R. Iyer a kol. navrhli kontextovo-závislú interpolačnú schému (v angl. „context-dependent
interpolation“) s využitı́m lineárnej interpolácie s výpočtom interpolačných váh pomocou mo-
difikovanej ústupovej schémy odvodenej od Wittenovho-Bellovho algoritmu [2].

A. Berger a R. Miller použili unigramové adaptačné dáta pri váženı́ nezávislých tematicky-
zameraných modelov a pri aktualizácii hypotéz z rozpoznávania reči, založenej na optimálnom
modelovanı́ vychádzajúcom z kritéria MAP, iteratı́vnom škálovanı́ a efektı́vnom reskóringu [3].

E. I. Sicilia-Garcia a kol. navrhli celkovo tri schémy kombinácie štatistı́k n-gramových modelov,
a to: a. techniku váženého priemeru n-gramov (v angl. „weighted average n-gram technique“),
pričom jednotlivé váhy v interpolačnej schéme boli určené z krátkodobej pamäti počas samotného
rozpoznávania; b. modely s exponenciálnym rozkladom (v angl. „exponential decay models“); a
c. modely zjednotenia (v angl. „union models“), využı́vajúce prienik v štatistikách n-gramov v
jednotlivých modeloch, tzv. pravdepodobnostný súčet prekrývajúcich sa n-gramov [4].

X. Zhu a R. Rosenfeld vytvorili lineárnu a geometrickú interpolačnú schému váženı́m a
normovanı́m početnostı́ z webu s korpusovými početnost’ami s vypočtom interpolačných váh
odvodeným z výpočtu ústupových váh pri vyhladzovanı́ modelu [5].

Z. Y. Zhou a kol. navrhli zhustenú kontextovo-závislú interpoláciu (v angl. „compressed context-
dependent interpolation“), v ktorej na estimáciu kontextovo-závislých interpolačných váh apli-
kovali vyhladzovanie založené na Wittenovom-Bellovom algoritme. Interpolácia modelov bola v
tomto prı́pade vykonávaná na úrovni početnostı́ n-gramov [6].

T. Ng a kol. sa zamerali na modely založené na maximálnej entropii v úlohe prepisu konverzáciı́.
Jednotlivé dokumenty extrahovali pomocou internetových vyhl’adávačov. V kroku predspracovania
dát filtrovali všetky dokumenty s vysokou perplexitou. Pri kombinácii modelov z takto extraho-
vaných a predspracovaných dokumentov využili statický a dynamický spôsob (z hypotéz v prvom
prechode v procese rozpoznávania reči) výpočtu interpolačných váh [7].

M. Creutz a kol. vytvorili systém na dotazovanie sa na webe pomocou tematicky zameraných
kl’účových fráz, st’ahovanie celých stránok obsahujúcich tieto frázy a filtráciu dokumentov s
vysokou perplexitou. Navrhli spôsob adaptácie slovnı́ka (v angl. „unigram adaptation“) prida-
nı́m nezámych slov zı́skaných z webových stránok a kombináciu modelov (v angl. „message
adaptation“) v úlohe prepisu reči do SMS správ bez nárastu vel’kosti jazykového modelu [8].

S. Oger a kol. sa v niekol’kých prácach venovali extrakcii a tvorbe slovnı́ka neznámych
slov pomocou rôznych stratégiı́ dotazovania sa na webe [9], extrakcii dokumentov založenej
na dotazovanı́ sa [9] a estimácii pravdepodobnostı́ pre tieto neznáme slová z pravdepodobnostı́
tried odvodených od slovných druhov [9] alebo pomocou miery výskytu hl’adaného výrazu na
webe odvodenej z teórie možnostı́ (v angl. „web-based possibilistic measure“) [10]. Zhodnotili,
že pravdepodobnostý prı́stup spájania korpusových a webových dát je vhodnejšı́ pri rozširovanı́
štatistı́k už dobre natrénovaného jazykového modelu, naopak, v prı́pade, že trénovacı́ch dát z danej
oblasti je málo, pri spájanı́ korpusových a webových dát sa viac uplatia metódy rozširovania
štatistı́k modelov založené na teórii možnostı́ [10]. Ukázali, že zlepšenie modelovania sa dá
dostiahnut’ tiež kombináciou pravdepodobnostného a možnostného prı́stupu [11].

III. FORMULÁCIA DOTAZU

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej časti, výskyt n-gramov na webe sa zı́skava pomocou
internetových vyhl’adávačov procesom dotazovania sa. Na zvýšenie účinnosti vyhl’adávania sa
k dotazom pridávajú rôzne operátory, ktoré majú za úlohu špecifikovat’ vyhl’adávaný dotaz a
obmedzit’ vyhl’adávacı́ priestor na množinu dokumentov obsahujúcich daný dotaz. Súhrn najpou-
žı́vanejšı́ch operátorov je zobrazený v Tab. 1. V prı́pade, že s vyhl’adávanı́m chceme extrahovat’
aj neznáme slová, bolo navrhnutých niekol’ko rôznych stratégiı́ dotazovania sa na webe [9]:
• stratégia n-gramu (v angl. „n-gram strategy“) sa použı́va v prı́pade, ak sa v n-grame vy-

kytuje jedno alebo viacero neznámych slov. Využı́va sa tu exaktné vyhl’adávanie. Naprı́klad,
vo výraze ”w(1)w(2)w(3)w(4)”, ak v poradı́ štvrté slovo je neznáme, je toto nahradené
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Tabul’ka 1
Vybrané operátory pre formuláciu dotazu

vyhl’adávanie prı́klad charakteristika
exaktné [”darujem ti biely kvet”] vyhl’adávanie presného znenia slova alebo frázy

obmedzené [škoda rýchlost’ -auto] vylúčenie slova pridanı́m pomlčky pred frázu
podobné [majstrovstvá ∼sveta] vyhl’adávanie podobného znenia frázy

špecifické [majstrovstvá Európy site:.sk] vyhl’adávanie v rámci stránok alebo domény
doplňujúce [”ako sa do * volá”] vyplnenie prázdneho miesta vo výraze

1 z mnohých [”vlčie maky” OR ”divé maky”] vyhl’adávanie niektorého zo slov pridanı́m OR
viacnásobné [”vlčie maky” AND ”divé maky”] vyhl’adávanie viacerých fráz pridanı́m AND

rozsahu hodnôt [stôl za 50 EUR..100 EUR] vyhl’adávanie čı́selného rozsahu hodnôt

znakom hviezdičky nasledovne ”w(1)w(2)w(3)(*)”. Kandidátny zoznam neznámych
slov potom vytvorı́me zo slov, ktoré sme s ich početnost’ou dotazovanı́m sa na webe zı́skali;

• stratégia vzoru (v angl. „pattern strategy“) sa použı́va vtedy, ak veta obsahuje funkčné slová
(neohybné slovné druhy). Tieto sú vo výraze nahradené hviezdičkou, ako v predchádzajúcej
stratégii. Kandidátny zoznam neznámych slov je vytvorený zo slov nahradených hviezdičkou
na danej pozı́cii vo výraze. Prototyp potom nadobúda tvar: ”w(1)(*)w(3)(*)”;

• sémantická stratégia (v angl. „semantic strategy“). Na začiatku sú vyextrahované štatistiky
slov v okolı́ neznámych slov zo známeho korpusu. Tieto slová sú zoradené zostupne, od naj-
vyššieho výskytu po najnižšı́. Permutáciou n-tice najvyskytovanejšı́ch slov s neznámym slo-
vom vytvorı́me vzory, pomocou ktorých sa na webe dotazujeme. Kandidátny zoznam nezná-
mych slov s ich početnost’ou na webe potom vytvorı́me zo slov nahradených hviezdičkou vo
vyhl’adávanom vzore na konkrétnej pozı́cii. Prototyp vyzerá takto: ”w(4)w(2)w(1)(*)”.

• sémanticky-riadená stratégia (v angl. „semantic-driven strategy“). Štvrtá stratégia je kombi-
náciou prvého a tretieho prı́stupu, pričom výraz obsahuje aj jedno riadiace slovo (podstatné
meno alebo sloveso), ktoré sa viaže na okolitý kontext. Stratégia sa uskutočňuje pomo-
cou exaktného vyhl’adávania, avšak s tým rozdielom, že riadiace slovo je pridané pomimo
vyhl’adávanej frázy. Tým sa zabezpečı́, že vyhl’adávač nám extrahuje len tie dokumenty,
ktoré obsahujú skrátený výraz obsahujúci neznáme slovo, pričom riadiace slovo sa môže
vyskytovat’ aj vo vzdialenejšom okolı́ od hl’adaného výrazu. Kandidátny zoznam neznámych
slov s ich početnost’ou vo výraze vytvorı́me rovnako ako v predchádzajúcich prı́padoch.
Prototyp potom nadobúda tvar: ”w(2)w(3)(*)”+w(1).

IV. ÚPRAVA JAZYKOVÉHO MODELU S VYUŽITÍM WEBOVÝCH ZDROJOV

V nasledujúcich riadkoch budú v krátkosti opı́sané metódy, ktoré boli použité pri rozširovanı́
štatistı́k n-gramových modelov v experimentálnej časti tejto práce.

A. Prevzaté metódy na kombináciu početnostı́ trigramov

• Metódy spriemerňovania patria medzi najjednodušie spôsoby vyjadrenia strednej hodnoty v
štatistickom súbore hodnôt. Vybrali sme celkovo 14 najznámejšı́ch metód spriemerňovania,
ktorých súhrn je zobrazený v Tab. 2. Nevýhodou týchto metód je, že neberú do úvahy
kombináciu nižšie úrovňových n-gramov, avšak sú rýchlo a jednoducho aplikovatel’né.

• Váženie početnostı́ vychádza z metódy lineárnej interpolácie vykonávanej na úrovni počet-
nostı́ jednotlivých n-gramov zvoleného rádu. Podl’a [2] môžeme pı́sat’

C(wi|h) = αcLM (wi|h) + [1− α]cweb(wi|h), pričom α =
cLM (wi|h)

cLM (wi|h) + r(wi)
, (1)

kde cLM (wi|h) a cweb(wi|h) sú početnosti n-gramov v korpuse a vo webovej množine pre
slovo wi s históriou h a r(wi) je počet jedinečných slov v korpuse, nasledujúcich za wi.

• Zlepšený ústupový model vypočı́tame podl’a [10] nasledovne

P (wi|h) =

{
αpLM (wi|h) + (1− α)pweb(wi|h), ak wi ∈ Uh,
βpLM (wi|h), inak,

(2)

kde α je empiricky zvolený koeficient váženia a β je koeficient normovania, ktorý určı́me

β =
1−

∑
ui∈Uh p(ui|h)

1−
∑
ui∈Uh pLM (ui|h)

, (3)

kde ui ∈ Uh vyjadruje počet všetkých trigramov s rovnakou históriou h akú ma slovo wi.
• Interpolačné metódy vychádzajú zo známeho vzt’ahu na výpočet lineárnej interpolácie [5]

P (wi|h) = αpLM (wi|h) + [1− α]pweb(wi|h). (4)
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Tabul’ka 2
Použité metódy spriemerňovania

priemer vzt’ah priemer vzt’ah

aritmetický x̄ =
∑N
i=1 xi
N

vážený aritmetický x̄ =
∑N
i=1 αixi∑N
i=1 αi

geometrický x̄ = (
∏N
i=1 xi)

1
N vážený geometrický x̄ = (

∏N
i=1 xi

αi )
1∏N

i=1 αi

harmonický x̄ = ( 1
N

∑N
i=1 xi

−1)−1 vážený harmonický x̄ =
∑N
i=1 αi∑N
i=1

αi
xi

kvadratický x̄ =
√
1
N

(
∑N
i=1 xi

2) zovšeobecnený x̄ = ( 1
N

∑N
i=1 xi

p)
1
p

Heinzov x̄ =
x
p
1x
1−p
2 +x1−p1 x

p
2

2 Heronianov x̄ = 1
3 (x1 +

√
x1x2 + x2)

Lehmerov x̄ =
∑N
i=1 xi

p∑N
i=1 xi

p−1 vážený Lehmerov x̄ =
∑N
i=1 αixi

p∑N
i=1 αixi

p−1

identrický x̄ = 1
e
(x−y)

√
xx

yy
; x 6= y Stolarskeho x̄ = (

x
p
1−x

p
2

p(x1−x2)
)
1
p−1

Pozn: N je celkový počet prvkov, α je empiricky zvolený koeficient váženia a p je kladné celé čı́slo.

V prı́pade geometrickej interpolácie podl’a [5] môžeme pı́sat’ nasledujúci vzt’ah

P (wi|h) = pLM (wi|h)(1−β)
[

cweb(wi|h) + ε

cweb(wi|h̄) + |V |ε

]β
, (5)

kde β označuje interpolačný parameter v intervale [0, 1] a ε je empiricky zvolené vel’mi malé
kladné čı́slo (v našom prı́pade ε = 0, 01). Pre kontextovo-závislú interpoláciu platı́ [6]

P (wi|h) = αpLM (wi|h) + [1−α]
NLM
Nweb

pweb(wi|h), pričom α =
cLM (wi|h)

cLM (wi|h) + r(wi)
, (6)

kde NLM a Nweb vyjadrujú celkový počet trigramov v korpuse a vo webovej množine.

B. Navrhnutý spôsob kombinácie početnostı́ trigramov

Modifikáciou predchádzajúcich vzt’ahov v lineárne interpolačnej schéme sme navrhli celkovo
tri nové spôsoby výpočtu koeficientu váženia, a to pomocou nasledujúcich vzt’ahov

α1 =
cLM (wi)

cLM (wi) + r(wi)
, α2 =

cLM (wi|h)

cLM (wi|h) + cweb(wi|h)
cLM (wi|h)

, α3 =
2 ∗ cLM (wi|h)

cLM (wi|h) + cweb(wi|h)
. (7)

C. Problém nehomogénnosti trénovacı́ch dát

Pri kombinácii trigramových početnostı́ sme však narazili dva problémy. Prvým je problém
neceločı́selných hodnôt početnostı́ trigramov, ktoré vznikli po spriemernenı́ súboru trigramov
zı́skaných z trénovacieho korpusu a z webu. Tento problém odstraňuje funkcia -float-counts
v programovej sade SRILM [12], ktorá bola použitá pri trénovanı́ jazykových modelov. Druhý
problém vychádza priamo z podstaty trénovania, kedy je potrebné mat’k dispozı́cii nielen štatistiky
trigramov, ale aj bigramov a unigramov na výpočet ústupových váh pri vyhladzovanı́ modelu.
Tieto hodnoty musia spĺňat’ podmienku úplnej pravdepodobnosti, tzn., že v prı́pade bigamového
modelu, musı́ byt’počet unigramov presne dvojnásobný. Obdobne to platı́ aj pri modeloch vyššieho
rádu. Pridanı́m štatistı́k trigramov však túto podmienku narušı́me. Z toho dôvodu je potrebné
počas trénovania prispôsobit’hodnoty n-gramov nižšieho rádu rozšı́reným štatistikám trigramov. V
SRILM sa to dosahuje vyhladzovanı́m všetkých úrovnı́ n-gramového modelu, avšak iba pomocou
Wittenovho-Bellovho algoritmu (-wbdiscount1, -wbdiscount2 a -wbdiscount3).

V. ŠTATISTICKÉ ZDROJE DÁT

Korpus textových dát použitý pri generovanı́ štatistı́k n-gramov slúžiacich k rozšı́reniu a
trénovaniu jazykových modelov obsahoval textové dokumenty z oblasti súdnictva v rozsahu
približne 565 mil. tokenov, ktoré boli zı́skané použitı́m nami vytvoreného systému na dolovanie,
organizáciu a predspracovanie textu zo slovenských webstránok, nazývaného webAgent [13].

Na rozširovanie štatistı́k trigramov bola vytvorená množina 1 000 trigramov, ktoré sa v testova-
cej množine vyskytovali maximálne 5 krát. Tým sme zabezpečili, že do pozorovania sa dostali len
málopočetné trigramy. Trigramy, obsahujúce neznáme slová neboli zahrnuté do tohto pozorovania.
Početnost’výskytu trigramov použitých pri rozširovanı́ štatistı́k jazykových modelov bola zı́skaná
• z databázy Slovenského národného korpusu (SNK) pod označenı́m prim-6.0, ktorá obsa-

huje jednojazyčný korpus pı́saných textov v rozsahu 1 155 mil. tokenov [14];
• pomocou internetových vyhl’adávačov seznam.cz (Seznam) a google.com (Google) s

obmedzenı́m len na slovenské webstránky;
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• z nami vytvoreného korpusu textových dát obsahujúceho rôzne webstránky pı́sané v sloven-
skom jazyku v rozsahu približne 750 mil. tokenov (WebCorp) [1], [13];

• z nami vytvoreného korpusu textových dát v plnej vel’kosti, ktorý obsahuje rôzne webstránky
a novinové články stiahnuté zo siete Internet, doplnený o beletriu, korpus súdnych textov a
iné texty o celkovej vel’kosti približne 2 miliardy tokenov (FullCorp) [1], [13].

VI. EXPERIMENTÁLNE NASTAVENIE SYSTÉMU LVCSR
Trigramové jazykové modely boli vytvorené pomocou programovej sady SRILM [12] a ob-

medzené slovnı́kom vel’kosti 325 555 slov. Pri vyhladzovanı́ jazykových modelov bol použitý
Wittenov-Bellov algoritmus v ústupovej schéme. Modely boli natrénované na textovej databáze
súdnych textov, doplnenej o webové dáta z oblasti súdnictva, opı́sané v predchádzajúcej časti.

Experimenty boli vykonávané s trifónovým kontextovo-závislým akustickým modelom vy-
užı́vajúcim skryté Markovove modely reči, kde každý zo 4 stavov modelu bol reprezentovaný
zmesou 32 Gaussových funkciı́ hustoty pravdepodobnosti. Model bol vytvorený pomocou prog-
ramovej sady HTK [15] z prı́znakových vektorov tvorených 39 mel-frekvenčnými kepstrálnymi
koeficientmi a natrénovaný bol na anotovaných rečových nahrávkach v rozsahu približne 250
hod. prepisov súdnych pojednávanı́ a približne 80 hod. parlamentných debát [16]. Nepozorované
trifóny boli modelované efektı́vnym algoritmom mapovania trifón, opı́saným v [17].

Ako dekodér bol použitý systém LVCSR Julius [18], ktorý využı́va dvojprechodovú prehl’a-
dávacu stratégiu, kedy v prvom prehl’adávanı́ v smere zl’ava doprava pracuje len s bigramovým
modelom, bez ohl’adu na použitý rád n-gramového modelu a v spätnom prechode sú výsledné
hypotézy z prvého prechodu vyhodnotené reverzným pravo-l’avým modelom najvyššieho rádu.

Testovaciu množinu nahrávok tvorı́ diktát z oblasti súdnictva reprezentovaný 315 min. náhodne
vybraných segmentov reči z akustickej databázy diktovaných prepisov súdnych pojednávanı́ a
obsahuje 41 820 slov v 3 426 vetách, ktoré neboli zahrnuté do trénovania akustického modelu [16].

Pri hodnotenı́ kvality jazykových modelov boli použité štandardné miery hodnotenia vychá-
dzajúce zo zložitosti (v angl. „perplexity“, skr. PPL) modelu a miery chybovosti (v angl. „word
error rate“, skr. WER) systému LVCSR. Perplexitu definujeme ako prevrátenú hodnotu (váže-
ného) geometrického priemeru pravdepodobnosti určenej jazykovým modelom pre každé slovo v
testovacı́ch dátach. Miera chybovosti WER sa udáva ako pomer hypotéz po rozpoznanı́ systémom
LVCSR, ktorý v sebe zahŕňa chyby vloženı́m, zámenou a zmazanı́m, k referenčnému textu.

VII. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY

Experimenty s trigramovými modelmi boli zamerané na vyhodnotenie perplexity modelov a
chybovosti systému LVCSR po rozšı́renı́ štatistı́k trigramov o množinu 1 000 trojı́c slov, ktorých
výskyt bol vyčı́slený na vol’ne dostupných textových korpusoch alebo pomocou internetových
vyhl’adávačov. Množina trigramov určená na rozšı́renie bola pred aplikáciou zvolených metód
riešenia vyhladená metódou „Add-One“, kedy každému trigramu bol výskyt navýšený o 1, aby
v prı́pade nepozorovaných trigramov nedošlo k chybnému deleniu nulou. Referenčný model
bez pridania štatistı́k trigramov zı́skaných z webových zdrojov dosahoval hodnotu perplexity
modelu 111, 26 a chybovosti systému LVCSR 7, 41% WER. Odstránenı́m trigramov určených na
rozšı́renie nám perplexita stúpla na hodnotu 115, 85 a miera chybovosti na úroveň 7, 48% WER.

Z pohl’adu použitých metód najlepšie výsledky dosiahla metóda váženého harmonického prie-
meru a nami navrhnutý spôsob výpočtu interpolačnej váhy α3 podl’a vzt’ahu (7) pri aplikácii
lineárnej interpolácie na súbor trigramov zı́skaných z trénovacieho korpusu a z webových zdrojov,
ako je to možné vidiet’ v Tab. 3. Len v malom počte prı́padov sme dosiahli zhoršenie výsledkov
modelovania jazyka oproti referenčným hodnotám. Porovnanı́m výsledkov priameho pridania
trigramov do súboru trénovacı́ch dát bez akéhokol’vek váženia zobrazených v prvom riadku Tab. 3
a nami navrhnutých metód váženia, sme dosiahli zlepšenie perplexity modelu relatı́vne o 2, 6%
a miery chybovosti relatı́vne až o 1% WER. Rozšı́renı́m množiny trigramov o viac než 1 000,
by mohlo byt’ pozorované ešte väčšie zlepšenie kvality modelovania slovenského jazyka.

VIII. ZÁVER

Tento článok bol zameraný na rozširovanie štatistı́k modelov jazyka pomocou početnosti vý-
skytu trigramov zı́skaných z internetových vyhl’adávačov a vol’ne dostupných textových korpusov
s ciel’om zvýšit’ kvalitu modelovania jazyka a znı́žit’ chybovost’ systému LVCSR v slovenčine.
Okrem štandardných metód spriemerňovania, kde najlepšie výsledky dosiahla metóda váženého
harmonického priemeru, sme odtestovali aj rad prevzatých metód, ktoré však nedosiahli očakávané
zlepšenie kvality modelov jazyka. Úpravou vzt’ahu na výpočet interpolačných váh pri lineárnej
interpolácii sme navrhli vlastný spôsob váženia, ktorý spomedzi vybraných metód dosiahol po-
rovnatel’né výsledky s metódou váženého harmonického priemeru. V budúcnosti by sme sa chceli
zamerat’ na rozširovanie štatistı́k početnostı́ n-gramov obsahujúcich tiež neznáme slová.
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Tabul’ka 3
Výsledok perplexity modelov po kombinácii trigramových početnostı́ a miery chybovosti WER [%] systému LVCSR

po štatistickom modelovanı́ slovenského jazyka

SNK Seznam Google WebCorp FullCorp spolu
metóda kombinácie PPL WER PPL WER PPL WER PPL WER PPL WER PPL WER
spájanie početnostı́ 109,61 7,36 108,41 7,35 107,17 7,37 109,24 7,35 104,94 7,30 104,45 7,32
aritmetický priemer 111,06 7,38 111,38 7,38 108,71 7,39 111,43 7,38 108,23 7,34 106,72 7,34
vážený aritmetický 113,90 7,41 111,90 7,41 109,94 7,41 113,14 7,40 110,61 7,37 108,38 7,37
geometrický priemer 113,05 7,40 111,34 7,39 109,22 7,38 112,41 7,39 108,90 7,35 107,06 7,34
vážený geometrický 114,14 7,42 112,43 7,41 110,15 7,40 113,51 7,42 111,54 7,37 108,86 7,35
harmonický priemer 114,27 7,44 113,32 7,42 112,58 7,41 113,90 7,42 110,90 7,39 110,79 7,38
vážený harmonický 106,17 7,30 105,47 7,30 104,94 7,33 105,97 7,30 105,10 7,30 104,40 7,32
kvadratický priemer 111,96 7,38 110,24 7,37 108,72 7,39 111,31 7,38 108,08 7,34 106,72 7,34
zovšeobecnený priemer 111,80 7,38 110,06 7,37 108,71 7,40 111,41 7,38 107,90 7,34 106,69 7,35
Heinzov priemer 112,93 7,40 111,00 7,40 109,24 7,40 112,22 7,39 108,57 7,39 107,04 7,35
Heronianov priemer 112,92 7,40 111,07 7,40 109,15 7,40 112,21 7,39 108,54 7,39 106,92 7,35
Lehmerov priemer 111,75 7,38 110,01 7,37 108,70 7,40 111,09 7,37 107,85 7,34 106,76 7,35
vážený Lehmerov 111,75 7,38 110,01 7,37 108,70 7,40 111,09 7,37 107,85 7,34 106,67 7,35
identrický priemer 107,11 7,34 107,73 7,34 108,50 7,36 107,35 7,33 108,23 7,35 109,02 7,36

Stolarskeho priemer 112,67 7,40 112,35 7,40 112,10 7,40 112,59 7,40 111,23 7,39 111,25 7,39
váženie početnostı́ 115,69 7,46 115,64 7,46 115,65 7,47 115,68 7,46 115,62 7,46 115,58 7,46
zlepšený ústupový model 113,83 7,42 114,15 7,43 114,50 7,45 113,97 7,42 114,56 7,43 114,85 7,44
lineárna interpolácia 113,40 7,40 113,34 7,41 113,29 7,42 113,38 7,46 113,31 7,40 113,14 7,40
geometrická interpolácia 111,26 7,39 111,23 7,39 111,36 7,40 111,26 7,39 111,23 7,39 111,25 7,39
kontext.-závislá interp. 115,76 7,46 115,67 7,45 115,76 7,46 111,76 7,46 115,73 7,46 114,86 7,44
navrhnutý spôsob α1 113,43 7,41 111,16 7,39 109,45 7,40 112,58 7,40 107,85 7,34 106,67 7,35
navrhnutý spôsob α2 111,83 7,38 110,11 7,37 108,76 7,40 111,18 7,38 108,03 7,34 106,80 7,35
navrhnutý spôsob α3 106,72 7,31 108,81 7,36 105,76 7,35 106,39 7,31 108,07 7,34 106,83 7,35
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Abstract — The aim of this work is the comparison and demonstration of differences in system 

programming of operating systems Windows and Linux on x86 platform, using an assembly 
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the basic areas of system-level programming, such as input and output, files, processes, interprocess 
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I. INTRODUCTION 

Assembler is a low-level programming language that was once used for all types of 

programming. However, it was gradually replaced by the high-level programming languages. 

But there are still situations where it is preferable to use assembly language nowadays [3]: 

 embedded systems - memory lightweight executable code without libraries or other

components,

 drivers and bootloaders - using the direct hardware access,

 game programmers - to optimize and make the best use of hardware,

 simulations and aircraft navigation systems - needs precise timing without delays

that can be caused by components and interfaces of high-level programming

languages,

 reverse engineering - getting unavailable source code.

In this paper we focus on the comparison of system programming in this language. 

II. SYSTEM PROGRAMMING

System programming is a complex topic, consisting of several areas. In this paper we discuss 

it as software programming using resources that are provided by operating systems. For work 

we have chosen two currently most widely used operating systems Linux and Windows. 

A. Linux operating system 

The term Linux is basically a family of operating systems that use the Linux kernel. It is 

popular due to low implementation cost, high safety and reliability. 

To access the kernel services are used system calls. These are functions called from the user 

interface. Their task is to request a service or resource from the operating system. Operating 

systems provide libraries or APIs, which make it possible to perform system calls. In the Linux 

system API is usually part of the library C. While we execute library functions, we do not need 

to know what value and in which registers are to be saved. All important operations to perform 

system calls are defined in the library [1]. Nevertheless, because of the efficiency we will not 

use the library system calls. The difference we will see later. 

The concept of programming in Linux 

Programming in Linux revolves around several headers. Kernel and C library provide 

headers used by the system programming. The C library for example string.h and kernel 
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unistd.h. Files, processes and other abstractions, which are described below represent the 

basic features of Linux. 

The most fundamental abstraction in Linux is a file. Because of it, a lot of interaction takes 

place through reading and writing to files. To work with the file, we need to open it first. It 

gives us a unique descriptor. Descriptor is stored in the kernel as an integer and is used for 

direct access files from user programs. A large part of the system programming is based on the 

opening, closing and handling files, thus using file descriptors. 

The process is object code that is currently being executed. Each process contains one or 

more threads. Thread is basically a normal process, which is used for sharing resources. In 

Linux, each process has a unique ID. It is also an integer. The main process is called the parent. 

All processes created from parent are called child processes. This creates a tree of processes in 

which each process has its parent except the first process in the tree, which is init. 

Authorization in Linux is done by using users and groups. Each user has assigned a unique 

positive integer also called user ID. Each process is then connected with one ID that identifies 

the user who started the process. These numerical IDs are used only in the kernel. Otherwise, 

users refer to themselves and others by usernames. Each user belongs to one or more groups. 

Groups also have the IDs as a positive integer value. 

In Linux, each file is associated with a user, group, and permission bits. These bits describe 

the authorization of user, his group and all others. Each group has allocated 3 bits, by which it is 

determined whether the user has permission to read, write, or execute file. Linux also supports 

access control lists. These lists allow more detailed and demanding permissions and security 

control. 

Interprocess communication allows processes to exchange information and to highlight 

important events. Supported types of interprocess communication are unnamed and named 

pipes, semaphores, message queues and shared memory [1]. 

B. Windows operating system 

Microsoft Windows is the name for a series of several families of operating systems from 

Microsoft. In this paper, we will work with the family of Windows NT, which released in 1993 

with Windows NT 3.1 and part of which at present are operating systems like Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7 and Windows 8.  

In the Windows, system calls values are not fixed, so when there is a change in the value 

system call stops working properly. Because of it, we have to use the API. API functions using 

the system call work properly even after changing the value of the call. In the family of 

operating systems Windows NT is API divided into two parts: 

 Windows API

 Native API

Native API is largely undocumented. It is used at boot time, when other system components 

are not available. It is also used when we call Windows API functions that are implemented in 

the library kernel32.dll. For example, the call of function CreateProcess verifies 

whether the user has resources and rights to perform the operation. If so, it calls the Native API 

function NtCreateProcess that executes the requested operation.  

The second option is to use the Windows API. It is defined using the C language and at 

msdn.microsoft.com site we can find complete documentation.  

The concept of programming in Windows 

When programming in Windows is a lot of system resources represented as kernel objects. 

There are for example files, threads, pipes for interprocess communication, memory mapping, 

and many other events. These objects have security attributes and are identified by handles. 

Handles are comparable with file descriptors or process identifier utilized in Linux. The kernel 

objects can be manipulated only by Windows API. Windows contains many functions that 

perform the same or similar operations. There are also many mechanisms for communication 

and synchronization, customized for different requirements. 

The basic elements of the execution are threads. Process may include one or more threads. In 

Windows, there is not parent – child relation is use, however, processes can be organized into 

job objects [2]. 
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III. COMPARISON AND DEMONSTRATION OF DIFFERENCES

In previous chapters we have acquired basic information about the operating systems Linux 

and Windows, as well as the concept of programming under these systems.  

In this chapter we will move to programming in assembler. We will show how the chosen 

systems perform several functions used in the developed applications [5]. 

A. Example of system-level programming using the assembly language 

The advantage of assembler programming in Linux is that the execution of system calls do 

not need any library functions. Firstly, we will show system call write, which is used to write 

data to a file. Prototype of the call: 
ssize_t write (int fd, const void *buf, size_t count); 

The first parameter fd is the file descriptor of the file to which we will write. Buf parameter 

is a buffer from which the data will be written. The last parameter count is the number of 

bytes that will be written to the file. 

If you do not want to call the library system call in assembler language, we need to know the 

numerical value of the call and store it in register EAX. Function parameters are stored in 

registers EBX, ECX a EDX. After loading the necessary data into the registers, we execute call 

with interrupt instruction int with argument 0x80. So write to the file in Linux will look like 

this: 
mov eax, 4 

mov ebx, [FD]  

mov ecx, BUFFER  

mov edx, [BYTES_TO_WRITE]  

int 0x80 
The return value of the call is stored in the EAX register. In this case, the number of bytes 

written to a file or a negative value in the range from -1 to -4095, which is the error code. 

In addition to system calls we can also use external functions. They are defined using the 

EXTERN directive. The assembler in Linux has not the possibility to define an external library. 

Because of this, we must in linking process attach object file, in which is the definition of 

external functions or we can use GCC linker, which will link object file with standard C library 

[4]. Calling of external functions will be demonstrated in Windows operating system. 

In Windows, to write to a file, we use the API function WriteFile. Prototype of the 

function is as follows: 
BOOL WINAPI WriteFile (HANDLE hFile, LPCVOID lpBuffer, DWORD 

nNumberOfBytesToWrite, LPDWORD lpNumberOfBytesWritten, 

LPOVERLAPPED lpOverlapped);  

The first parameter hFile is handle of the file that we want to write. lpBuffer is a 

pointer to the stack that contains the data to write. nNumberOfBytesToWrite determines 

how many bytes to write. After the execution, lpNumberOfBytesWritten will contain the 

number of bytes written. lpOverlapped is a pointer to an OVERLAPPED structure. This 

structure is only used if handle in variable hFile has the flag FILE_FLAG_OVERLAPPED. 

In our case this parameter is set to NULL. 

Since it is an external function, we must define it. For it, there are directives EXTERN and 

IMPORT. The definition for NASM compiler looks like this: 
extern WriteFileA 

import WriteFileA kernel32.dll
Function call is also different from the system call. The parameters are passed to the function 

using buffer. Since the stack is LIFO type, parameters are passed in reverse order. After 

inserting the parameters we call function using the call instruction. So, write to file look like 

this: 
push 0  

push BYTES_WRITTEN 

push dword [BYTES_TO_WRITE] 

push BUFFER 

push dword [HANDLE] 

call [WriteFile]  
The return function is also stored in the EAX register. After successful completion the 

function returns a non-zero number, which determines the value TRUE and therefore the 

function is carried out correctly. Otherwise, the return value is zero, thus FALSE. To find 

information about the error expansion is necessary to call the function GetLastError. 
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Now we will show you how to create an unnamed pipe. In the Linux we will use system call 

pipe. The prototype of the call: 

int pipe (int pipefd[2]); 

System call pipe has only one parameter and thus the two elements array pipefd[2]. 

After creating unnamed pipe, it store file descriptors for reading and writing in this array. This 

is system call in program: 
mov eax, 42 

mov ebx, PIPE_DESCRIPTORS 

int 0x80 

After successful execution of functions in the EAX register is stored the return value zero. 

Negative value is stored on failure. 

In Windows, to create an unnamed pipe we will use Windows API function CreatePipe. 

This function must be defined as WriteFile by using directives EXTERN and IMPORT. 

Function prototype: 
BOOL WINAPI CreatePipe (PHANDLE hReadPipe, PHANDLE hWritePipe, 

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpPipeAttributes, DWORD nSize); 

Parameters hReadPipe and hWritePipe are pointers to variables, where are stored 

handles for reading and writing to the pipe. lpPipeAttributes is a pointer to a 

SECURITY_ATTRIBUTES structure. This structure is important for handle inheritance. Last 

nSize parameter specifies the buffer size in bytes for pipes. 

First, we will show how to use the structures. Structural elements are stored in the buffer. 

Place for the structure in the buffer is created with enter instruction at the start of program. 

For example, instruction enter 100, 0 allocates 100 bytes in the buffer. Once we have 

allocated a place, we can store there necessary data of the structure: 
mov dword [ebp-96], 12 

structure SECURITY_ATTRIBUTES size, 
mov dword [ebp-92], 0 

pointer to SECURITY_DESCRIPTOR structure, 
mov dword [ebp-88], 1 

value, indicating the handle inheritance. 

On the following example of the function CreatePipe you can see how to work with 

structure created above: 
push 4096 

lea ebx, [ebp-96] 

push ebx 

push PIPE_WRITE_HANDLE 

push PIPE_READ_HANDLE 

call [CreatePipe] 
After successful execution in the EAX register is stored a positive number. If the function 

fails, in the register is stored zero. 

B. Evaluation 

Most of the difference is due to the fact that it was not possible in Windows to use system 

calls. Between API and system calls are several differences. System calls are called with 

interrupt instructions, in Linux with the value 0x80. To call API functions we have to use call 

instruction. Passing parameters is different too. System call parameters are passed via registers. 

API function parameters are stored in the buffer. You may also notice that Windows functions 

include more parameters with complex names that we often ignore. Complex function names 

are due to the use Hungarian notation, according to which names should describe their function 

and also their data type. Windows disadvantage is the fact that for many functions, we need to 

work with complex structures. 

Based on these differences, we can say that the software developed for one of the selected 

operating system will not be portable to another. This problem can be solved by using 

additional libraries that can emulate an operating system environment.  

In addition to the method of the implementation we have compared the effectiveness of 

programming under these systems. Advantage in the form of Linux system calls is summarized 

in Table 1, in which we compared the number of instructions required to execute the application 

after processing by the compiler and linker. Furthermore, we compared the size of the source 

and executable files and created a simple application that contain only one call or only one 

instruction. When comparing, we did not use any time data, because we could not be able to 

ensure the same conditions. Because of this, such data could be imprecise. 

More complex application, comparing the differences of system-level programming of given 

operating systems deeply, is out of scope of this paper. However, a console application utilizing 
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input, output and pipes for interprocess communication, developed for both operating systems 

can be found in [5]. 

Table 1 Comparison of applications 

Description Figures for operating systems 

Windows Linux 

The number of instructions required to execute the 

application with only ret instruction  

517 249 

The number of instructions required to execute the 

application containing only the function call to end  

772 251 

The number of instructions required for execution 

of console applications created to work 

2954 1539 

Size of source files together (in bytes) 8548 4930 

Size of executable files together (in bytes) 5912 3083 

IV. CONCLUSION

Except the method of calling the system services, probably the biggest difference is the way 

in which the selected operating systems work with the kernel resources. In Linux, many 

resources are treated as files and manipulation with them is done through file descriptors. For 

operations with processes, process IDs are used. In Windows, the resources for kernel objects 

are accessible through handles, which replace file descriptors and IDs. Process IDs in Windows 

are used in slightly different way, too. 

From the effectiveness point of view, Linux has an advantage in terms of direct system calls, 

when assembly language is used. In Windows, system calls are undocumented and system 

provides the Windows API. Functions from Windows API are like wrapper functions, by means 

of which we can execute system calls. As we demonstrated on simple examples, execution of 

API functions is less effective than direct execution of system calls used in Linux. 

More detailed examination of differences between the selected operating systems, with focus 

on more specific areas of their APIs, could be a part of future work. Another part could be 

oriented to extending our comparison to a selection of other operating systems available on x86 

platform, too. Another idea is to perform the comparison using a higher-level programming 

language such as C, without direct system calls. 
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Abstrakt — Pri použití samostatne pracujúcich senzorových systémov zvyčajne dochádza k 
nedostatočnému výslednému odhadu trajektórií viacerých pohybujúcich sa cieľov v dôsledku vzájomného 
tienenia sa osôb. Je predpoklad, že tento problém je možné vyriešiť aplikáciou širokopásmovej (UWB) 
senzorovej siete a následnou fúziou nameraných signálov. Cieľom tohto príspevku je experimentálne 
overenie tohto predpokladu na základe merania s trojuzlovou UWB senzorovou sieťou v komplexnom 
prostredí, t.j. v plne zariadenej miestnosti, cez steny s neznámymi parametrami a za prítomnosti troch 
cieľov pohybujúcich sa v svojej tesnej blízkosti. 

Kľúčové slová — fúzia dát, sledovanie osôb, spracovanie signálov, UWB senzorová sieť 

I. ÚVOD 
V súčasnosti, v období markantného rozvoja techniky, patrí medzi jej prioritné domény 

schopnosť nadobudnúť informácie o objektoch prostredia kontinuálne v čase a priestore mimo 
priameho fyzického kontaktu, a to s použitím moderných technických výdobytkov, medzi ktoré 
patria aj UWB (z angl. Ultra Wide-Band) senzorové systémy, t.j. systémy pracujúce s veľmi 
veľkou šírkou frekvenčného pásma. Aplikácia senzorových systémov má široké spektrum 
využitia v rôznych oblastiach, najmä v tých so zameraním na bezpečnosť obyvateľstva ako je 
napr. vojenský sektor alebo policajný sektor v zápase proti zločinnosti a terorizmu. Dôležitú 
úlohu zastávajú UWB senzorové systémy aj v snahe o záchranu ľudských životov pri živelných 
pohromách [1]. 

V praktických aplikáciách v teréne možno považovať za flexibilnejšie samostatne pracujúce 
senzorové systémy, ktoré majú aj výhodu nižšej ceny a menej náročného spracovania 
nameraných signálov. Nevýhoda týchto systémov však spočíva v tom, že samostatne pracujúci 
UWB senzorový systém  často krát deteguje  mnohopočetné ciele so zníženou 
spoľahlivosťou. Tento jav, ktorý je vo veľkej miere spôsobený vzájomným tienením sa osôb 
pohybujúcich sa v malých priestoroch, tvorí základný problém pri sledovaní viacerých cieľov 
jedným UWB senzorovým systémom. Predbežné experimentálne výsledky z meraní na priamu 
viditeľnosť, t.j. bez prekážok nachádzajúcich sa medzi senzorom a sledovaným cieľom, 
naznačujú, že problém vzájomného tienenia môže byť vyriešený alebo aspoň čiastočne 
potlačený aplikáciou bezdrôtovej UWB senzorovej siete pozostávajúcej z niekoľkých 
nezávislých senzorov [2]. 

Za účelom overenia tohto predpokladu v reálnych podmienkach bolo uskutočnené meranie 
s trojuzlovou UWB senzorovou sieťou zamerané na sledovanie troch osôb pohybujúcich sa za 
stenou [1]. V predkladanom príspevku je najskôr opísaná metodika fúzie dát, ktorá bola použitá 
na spracovanie nameraných UWB signálov (Sekcia 2). Následne sú v Sekcii 3 porovnané 
a analyzované  výstupy spracovania pre samostatne pracujúce senzory, všetky dvojice senzorov 
a trojicu senzorov. V závere príspevku sú uvedené hlavné zistenia doplnené o diskusiu 
možných vylepšení dosiahnutých výsledkov.  
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II. METODIKA FÚZIE SIGNÁLOV Z UWB SENZOROVEJ SIETE

Bloková schéma spracovania signálov z UWB senzorovej siete je znázornená na obr. 1. 

Obr. 1 Bloková schéma spracovania signálov z UWB senzorovej siete 

UWB signály prijaté jednotlivými senzormi majú formu impulzových odpovedí prostredia, 
cez ktoré sa emitované elektromagnetické vlny šíria. Následne tieto impulzové odpovede 
vstupujú do bloku spracovania signálov, kde prebieha viacero základných etáp, a to: 
 Predspracovanie signálov - slúži na nájdenie času nula, čo je okamih, v ktorom začala

vysielacia anténa generovať prvý impulz vyslaného signálu [3], 
 Odčítanie pozadia - zlepšuje odstup signálu od šumu, pričom za pozadie sa považujú

stacionárne zložky signálu spôsobené napr. šumom obvodu systému, šumom antén, 
odrazmi od statických objektov a pod. [4], 

 Detekcia cieľov – rozhodnutie o tom, či sa cieľ vyskytuje alebo nevyskytuje v danej
oblasti, a to prostredníctvom vybraných štatistík rozhodovania [4], 

 Odhad času príchodu signálov  - odhad TOA (z angl. Time-Of-Arrival), t.j. časového
údaju prislúchajúceho dráhe vysielacia anténa – cieľ – prijímacia anténa pre každý okamih 
pozorovania [5], 

 Lokalizácia cieľov - určenie polohy cieľa v lokálnej súradnicovej sústave, ktorej stred je
v pozícii vysielacej antény príslušného senzorového systému [6]. 

Hlavnou úlohou fúzie dát z viacerých systémov je stanoviť výslednú trajektóriu 
pohybujúcich sa osôb na základe výsledkov z jednotlivých systémov senzorovej siete. Pre 
každý systém sa prvých päť etáp spracovania signálov vykonáva samostatne. Vstupom do fúzie 
dát sú výsledky lokalizácie, t.j. súradnice cieľa v lokálnej súradnicovej sústave. Aby sme zistili 
polohu cieľa v globálnej súradnicovej sústave, musí sa vykonať transformácia súradníc 
z jednotlivých lokálnych súradnicových sústav. Transformáciu  realizujeme posunutím 
a pootočením o uhol vzhľadom bod, ktorý sme si zvolili ako stred globálnej súradnicovej 
sústavy. Nevyhnutná je aj časová synchronizácia, ktorá zabezpečuje, že spracovávané signály 
zodpovedajú rovnakým časovým okamihom merania.  

Po prijatí súradníc po časovej synchronizácii a priestorovej transformácii z jednotlivývh 
systémov sa začne cyklus spracovania systémom na sledovanie viacerých cieľov, tzv. MTT (z 
angl. Multiple Target Tracking) systémom [7]. Samotný MTT systém pozostáva z 
nasledujúcich štyroch funkcii:  
 testy brán - úlohou tohto procesu je zabezpečovať aktualizácie existujúcich dráh pre

jednotlivé ciele, 
 asociácia údajov -  cieľom je rozdeliť získané dáta zo senzorovej siete do skupín tak, aby

dáta jednej skupiny pochádzali z toho istého cieľa, 
 centrálne riadenie dráh - účelom je udržiavanie trajektórie cieľa využitím identifikátora

nových cieľov a identifikátora odstránenia dráhy neaktívnych cieľov, 
 filtrácia a predikcia - dochádza k odhadu aktuálnych a nasledujúcich stavov cieľa

pomocou Kalmanových filtrov. 
Výstupom z tohto bloku sú finálne odhady trajektórií pohybujúcich sa osôb [2]. 
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III. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY

A. Opis analyzovaného merania 
Aplikovaná UWB senzorová sieť bola tvorená trojicou UWB senzorov emitujúcich M-

postupnosť [8]. Ich základné parametre boli rovnaké s nasledujúcimi hodnotami: vzorkovacia 
frekvencia 7 GHz, počet vzoriek 4095  korešpondujúci s  dĺžkou času šírenia 585 ns a 
maximálny m dosahom 88 m a nakoniec rýchlosť merania  približne 104 impulzových odpovedí 
za sekundu.  

Všetky senzory boli vybavené tromi anténami umiestnenými na priamke, pričom vysielacia 
anténa Tx bola stále v strede medzi dvomi prijímacími anténami Rx1 a Rx2. Typovo išlo 
o lievikové uzavreté antény v prípade senzora S1 a S2, senzor S3 meral s lievikovými
otvorenými anténami (obr. 2). Z hľadiska výšky boli najvyššie umiestnené antény pri senzore 
S2, a to až vo výške nad 2 m (obr. 2(b)). Ostatné antény boli vo výške trupu človeka (obr. 2(a) 
a 2(c)). Senzory boli umiestnené pri troch vonkajších stenách učebne, pričom zámerom bolo 
detegovať a sledovať tri ciele pohybujúce sa v oblasti medzi nimi (obr. 3).   

(a) (b) (c) 

Obr. 2 Systémy tvoriace UWB senzorovú sieť: (a) systém S1, (b) systém S2, (c) systém S3 

Monitorovanou oblasťou bola školská trieda o rozmeroch približne 7.3 m x 4.7 m (obr. 3). 
Išlo o plne zariadenú miestnosť vybavenú napr. lavicami, stoličkami, tabuľou, meotarom, 
vešiakom a pod. (obr. 4). Cieľmi boli osoby kráčajúce súčasne po oddelených trajektóriách 
v tvare priamok. Prvá osoba, cieľ A, prechádzala cez referenčné pozície P9-P10-P9, cieľ B sa v 
tom istom čase pohyboval po trajektórii P7-P8-P7 a cieľ C kráčal cez referenčné pozície P5-P6-
P5  (obr.3).  

Obr. 3 Schéma učebne. Senzor S1 je umiestnený za 17 cm stenou s tabuľou, senzor S2 sa nachádza pri 28 cm stene 

s dverami a senzor S3 sníma monitorovanú oblasť spoza 47 cm steny s vešiakom. 
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(a) (b) 

Obr. 4  Fotografie učebne (a) Pohľad na učebňu zo strany senzora S1, (b) Pohľad na učebňu zo strany senzora S3 

B. Výstupy spracovania signálov 
Na spracovania UWB signálov získaných senzormi S1, S2 a S3 podľa načrtnutého merania 

bola použitá metodika spracovania signálov opísaná v predchádzajúcej sekcii. Ako metódy 
spracovania signálov tu bola použitá metóda priamej vlny (etapa predspracovania signálov), 
metóda exponenciálneho spriemerovania (etapa odčítania pozadia), CFAR detektor (etapa 
detekcie cieľov), metóda spájania TOA (etapa odhadu TOA) a priama metóda lokalizácie 
(etapa lokalizácie) [2]. Výsledkom takéhoto spracovania signálov boli odhady súradníc cieľov 
detegovaných  jednotlivými uzlami senzorovej siete.  Kvôli ilustrácii sú na obr. 5(a)-5(c) 
uvedené odpovede detektora pre jednotlivé systémy S1, S2 a S3. Z nich je možné pozorovať, že 
každý zo systémov bol schopný súvisle detegovať maximálne jednu osobu (biele krivky na obr. 
5(a) a 5(b)), pričom systém S3 poskytol najslabšie údaje na ďalšie spracovanie (obr. 5(c)).  
Časová synchronizácia medzi systémom S2 a S3 bola zabezpečená káblovým prepojením, t.j. 

oba systémy začali aj skončili meranie v rovnakom okamihu pozorovania. Systém S1 bol 
synchronizovaný až dodatočne aproximačnými metódami, pretože začiatok a koniec merania 
závisel iba na hlasovom povele operátora senzorovej siete. Oneskorenie hoci len o 1 s malo za 
následok nameranie o 104 impulzových odpovedí viac ako mali systémy S2 a S3. Je potrebné 
vziať v úvahu, že použitie aproximačných metód vnieslo do spracovania dodatočnú chybu. 
Priestorová transformácia bola uskutočnená so stredom globálnej sústavy na pozícii Tx 
senzorového systému S3.  

Aby bolo možné porovnať funkčnosť UWB senzorovej siete v porovnaní s nezávislými 
senzormi, MTT systém bol najskôr aplikovaný na výstupy z lokalizácie každého senzora 
zvlášť. Výstupom sú trajektórie cieľov odhadnuté jednotlivými senzormi znázornené na obr. 
5(d)-5(f). Tak ako naznačovali odpovede detektora, každý systém zachytil echo len od tej 
osoby, ktorá bola k nemu najbližšie. Systém S1 odhadol trajektóriu cieľa A a len tri pozície 
cieľa C (obr. 5(d), cieľ A tieni svojim pohybom pred systémom S1 ciele B a C). Echá od cieľa 
B a C prichádzali k systému S2 prevažne v rovnakých časových okamihoch, keďže ich 
trajektórie boli takmer symetrické vzhľadom na umiestnenie anténneho systému senzora S2. 
Dôsledkom toho bolo ich splynutie v odpovedi detektora (obr. 5(b)) a následné prekmitávanie 
medzi odhadnutými pozíciami týchto dvoch cieľov (obr. 5(e)) . Systém S3 odhadol len 
v niektorých časových okamihoch pozorovania pozície cieľa C, ktorý bol k nemu 
najbližšie (obr. 5(f), cieľ C tieni svojim pohybom pred systémom S3 ciele B a A).  

Výstupy z dvojíc senzorov sú znázornené na obr. 5(g)-5(i). Najviac informácii o pohybe 
cieľov poskytla senzorová sieť zložená zo systémov S1&S2 (obr. 5(g)). Dokázala rozlíšiť ciele 
A a B. Dvojuzlová sieť v zložení S1&S3 umožnila sledovať takisto dva ciele (A a C), avšak 
cieľ C bol viditeľný iba zopár okamihov (obr. 5(h)). Najhorší výsledok poskytla dvojica 
S2&S3, kedy pozície cieľov B a C splynuli do jednej trajektórie (obr. 5(i)).    

Nakoniec, obr. 5(j) a (k) demonštruje výstupy z trojuzlovej senzorovej siete, pričom na obr. 
5(l) sú ilustrované skutočné trajektórie cieľov. Vstup do MTT systému síce obsahuje odhady 
pozícii všetkých troch cieľov (obr. 5(j)), avšak kvôli tesnej blízkosti osôb B a C ich MTT 
systém vyhodnotil ako jeden cieľ (obr. 5(k)). Výsledkom je odhad pohybu dvoch osôb, čo 
predstavuje čiastočne správny výsledok v porovnaní s reálnym pohybom troch osôb (obr. 5(l)). 
Nepresnosť lokalizácie je zapríčinená tým, že išlo o cestenové merania, pričom relatívna 
permitivita steny nebola známa, a teda kompenzáciu efektu steny nebolo možné vykonať [4]. 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 539 

Počet impulzových odpovedí

P
oč

et
 v

zo
rie

k

100 200 300 400

100

200

300

400

500

600

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Počet impulzových odpovedí

P
oč

et
 v

zo
rie

k

200 400 600

100

200

300

400

500

600

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Počet impulzových odpovedí

P
oč

et
 v

zo
rie

k

200 400 600

100

200

300

400

500

600

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

(a) (b) (c)

-6 -4 -2 0 2 4 6
-2

0

2

4

6

8

10

x-súradnica [m]

y-
sú

ra
dn

ic
a 

[m
]

-6 -4 -2 0 2 4 6
-2

0

2

4

6

8

10

x-súradnica [m]

y-
sú

ra
dn

ic
a 

[m
]

-6 -4 -2 0 2 4 6
-2

0

2

4

6

8

10

x-súradnica [m]

y-
sú

ra
dn

ic
a 

[m
]

(d) (e) (f)

-6 -4 -2 0 2 4 6
-2

0

2

4

6

8

10

x-súradnica [m]

y-
sú

ra
dn

ic
a 

[m
]

-6 -4 -2 0 2 4 6
-2

0

2

4

6

8

10

x-súradnica [m]

y-
sú

ra
dn

ic
a 

[m
]

-6 -4 -2 0 2 4 6
-2

0

2

4

6

8

10

x-súradnica [m]
y-

sú
ra

dn
ic

a 
[m

]
(g) (h) (i)

-6 -4 -2 0 2 4 6
-2

0

2

4

6

8

10

x-súradnica [m]

y-
sú

ra
dn

ic
a 

[m
]

-6 -4 -2 0 2 4 6
-2

0

2

4

6

8

10

x-súradnica [m]

y-
sú

ra
dn

ic
a 

[m
]

(j) (k) (l)

Obr. 5  Výstupy spracovania nameraných UWB signálov: Odpovede detektora z prijímacej antény Rx1 systému (a) S1, 
(b) S2, (c) S3; Trajektórie cieľov odhadnuté zo samostatne pracujúcich systémov (d) S1, (e) S2, (f) S3; Trajektórie cieľov 

odhadnuté na základe fúzie dát z dvojuzlovej senzorovej siete tvorenej systémami (g) S1&S2, (h) S1&S2, (i) S2&S3; 
Výstupy z trojuzlovej senzorovej siete tvorenej systémami S1&S2&S3 (j) odhadnuté pozície cieľov získané vo fúzii dát 

po časovej synchronizácia a priestorovej transformácii (vstup do MTT systému), (k) výsledné trajektórie cieľov (výstup z 
MTT systému), (l) skutočné trajektórie cieľov. 

IV. ZÁVER

Náplňou tohto príspevku bolo spracovať signály získané meraním trojuzlovou UWB 
senzorovou sieťou za účelom spoľahlivejšieho sledovania cieľov pohybujúcich sa za 
prekážkami (stenami). Analýza výstupov zo samostatne pracujúcich senzorov v porovnaní 
s výstupmi pre dvojuzlovú resp. trojuzlovú sieť poukazuje na to, že aplikácia UWB senzorovej 
siete spolu s prezentovanou metodikou fúzie dát má schopnosť zlepšiť lokalizáciu a sledovanie 
viacerých osôb pohybujúcich sa za stenami, ale poukazuje aj na niektoré problémy, ktoré 
nedokázala fúzia vyriešiť. Ide o nepresný a aj chýbajúci odhad pozícií cieľov v oblastiach, kde 
sa nenachádzal žiaden systém, resp. daný systém zachytával v porovnaní s ostatnými senzormi 
výrazne slabšie echá od pohybujúcich sa osôb. Pre elimináciu spomenutých problémov je 
dôležité správne rozmiestnenie systémov. V analyzovaných prípadoch to mohlo byť docielené 
napr. umiestnením štvrtého systému ku stene, kde sa nenachádzal žiaden systém alebo 
posunutím systémov bližšie k nepokrytej stene.  

Potlačenie efektu tienenia bolo dosiahnuté už pri použití správne umiestnenej dvojice 
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senzorov, úplne správny odhad trajektórií všetkých troch osôb sa však nepodarilo dosiahnuť 
z dôvodu prílišnej blízkosti dvoch cieľov a nedostatočnej prevádzky jedného zo senzorov. Jeho 
znížená spoľahlivosť detekcie cieľov súvisela pravdepodobne s parametrami použitých antén 
a tiež skutočnosti, že snímal cez najhrubšiu stenu. Zlepšenie výsledkov sledovania cieľov je 
možné dosiahnuť aj optimalizáciou metód resp. parametrov použitej metodiky, najmä MTT 
systému, čo je cieľom nášho ďalšieho výskumu v tejto oblasti. 
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Abstrakt — Článok sa zaoberá popisom vybraných morfologických transformácii a ich aplikáciou 
pri spracovaní binárnych a  šedotónových obrazov. Poukazuje na vplyv výberu veľkosti a tvaru 
štrukturálneho elementu pri aplikácii týchto transformácii. V programovom prostredí Matlab bol 
vypracovaný simulačný program realizujúci morfologickú filtráciu obrazu. V záverečnej časti článku 
sú zobrazené niektoré výsledky dosiahnuté pri simuláciách jednotlivých filtrov.  

Kľúčové slová — morfológia, štrukturálny element, erózia, dilatácia, otvorenie, zatvorenie, 
rekonštrukcia, binárny obraz, šedotónový obraz 

I. ÚVOD 

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie kladie dôraz na vizuálnu informáciu a preto je potrebné 
tieto informácie vhodne spracovať. Úprava týchto informácii sa môže realizovať viacerými 
spôsobmi a jednou z nich je morfologická transformácia Je to matematický nástroj na 
predspracovanie a segmentáciu obrazov, tiež na opis a reprezentáciu oblastí v obraze . Pomocou 
nej dokážeme zvýrazniť (potlačiť) objekty v obraze, ktoré sú pre celkový vnem človeka 
najpodstatnejšie (či naopak nepodstatné). Takéto požiadavky sú obzvlášť aktuálne, napr. 
v robotike, v mnohých medicínskych oboroch, v automobilovom priemysle a i. Zapracovanie 
morfologických filtrov v týchto oblastiach je výhodné, nakoľko morfologická filtrácia, či 
morfologické spracovanie obrazov pracuje so základnými operáciami množín bodov [1], [2], 
[3]. Výhodou morfologických filtrov voči lineárnym filtrom je priamy vplyv na tvar, či veľkosť 
objektov v danom obraze. Morfologické filtre vynikajú schopnosťou selekcie objektov podľa 
jasu aj ich veľkosti. Ďalšou výhodou implementácie morfologických filtrov v bežnom použití je 
ich jednoduchosť, pretože nevyžadujú zložité matematické operácie [6]. Matematická 
morfológia sa obyčajne rozdeľuje na binárnu matematickú morfológiu, ktorá pracuje na 
binárnych obrazoch a šedotónovú matematickú morfológiu, ktorá je jej zovšeobecnením. 
Používa sa pri predspracovaní obrazu (zjednodušení tvaru objektov v obraze, odstránení šumu), 
pri zhrubnutí a stenčovaní objektov, pri vytvorení kostry objektov, pri segmentácii a získavaní 
kvantitatívnych popisov. 

II. BINÁRNA MORFOLÓGIA

Morfologická transformácia pojednáva o interakcii medzi obrazom (množina bodov A) 
a inou, menšou bodovou množinou B. Bodová množina B sa nazýva štrukturálny element 
(structuring element, support), definuje tvar a veľkosť morfologického filtra. Štrukturálny 
element sa vzťahuje k „lokálnemu“ počiatku, ktorým sa nazýva reprezentatívny bod 
nachádzajúci sa v jeho strede. Na obr.1 sú znázornené najčastejšie využívané štrukturálne 
elementy pri našich simuláciách.  

Pri aplikácii morfologickej transformácie na obraz sa štrukturálnym elementom systematicky 
posúvame po obraze. Výsledok relácie medzi vstupným obrazom A a štrukturálnym elementom 
B sa v každej polohe zapíše do reprezentatívneho obrazového prvku ( op) vo výstupnom obraze 
C. V krátkosti sa zmienime o niektorých morfologických operáciach [7]. 

Medzi základné operácie matematickej morfológie patrí dilatácia. Pri dilatácii postupne 
prechádzame štrukturálnym elementom po vstupnom obraze zľava doprava a zhora dole, pričom 
sa vyhodnocuje najväčšia hodnotu jasu v op obsiahnutých plochou štrukturálneho elementu, tj. 
hodnota 1. Táto hodnota sa zapíše do aktuálnej polohy op, do tzv. reprezentatívneho bodu. 
Inými slovami jednoducho povedané, pri dilatácii sa objekty v binárnych obrazoch zväčšujú 
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(rozmazujú). Dilatácia je používaná pre zaplnenie malých dier a úzkych „zálivov“ 
medzi objektmi. Operácia dilatácia je komutatívna, asociatívna a invariantná na posunutie 
Dilatácia sa málokedy využíva samostatne, väčšinou je skombinovaná s ďalšou morfologickou 
operáciu.  

Obr. 1  Najčastejšie využívané štrukturálne elementy. 

Druhou základnou morfologickou operáciou je erózia. Pri erózii je rovnako, ako pri dilatácii, 
zmena hodnoty op určená štrukturálnym elementom. Avšak pri erózii sa vyhodnocuje najmenšia 
hodnotu jasu z op v rozsahu štrukturálneho elementu (tj. hodnota 0) a táto hodnota sa potom 
zapíše do aktuálnej polohy reprezentatívneho bodu. Zjednodušene povedané erózia zmenšuje 
objekty v binárnom obraze. Erózia je duálna transformácia k dilatácii, nie inverzná. Erózia nie 
je komutatívna, ale je invariantná voči posunutiu. Odčítaním erodovaného a vstupného obrazu 
môžeme získať obrysy objektov v obraze. 

Kombinácie erózie a dilatácie sú ďalšie významné morfologické transformácie. Sú to 
morfologické otvorenie a zatvorenie. Obe operácie sú idempotentné, to znamená ich opätovná 
aplikácia nemení predošlý výsledok. Pri otvorení aj zatvorení sa získa obraz s menším počtom 
tých detailov, ktoré sú menšie ako štrukturálny element. Otvorenie a zatvorenie sú tak, ako 
dilatácia a erózia, duálnymi transformáciami [2], [8]. 

Erózia nasledovaná dilatáciou vytvára morfologickú transformáciu nazývanú otvorenie. 
Otvorenie vyhladzuje kontúry objektov, odstraňuje malé objekty a prerušuje tenké „úžiny“ 
medzi blízkymi objektmi, pričom miera mazania, či prerušenia je daná veľkosťou a tvarom 
štrukturálneho elementu, ktorý je pre obe operácie zhodný. Postup otvorenia spôsobujúceho 
vyhladenie kontúr objektu znázorňuje obr.2 [4]. 

a) b) c) 

Obr. 2  a) Vstupný obekt A a štrukturálny element B, b) prechod štrukturálneho elementu objektom, c) výsledok 
otvorenia – zjednotenie plochy pohybu štrukturálneho elementu. 

Na obr.2c) tenká čiara ohraničuje pôvodný obrys objektu. Biela plocha pod ňou je priestor, kde 
sa štrukturálny element nedostal. Šedá plocha je výsledok otvorenia. Z tohto obr. je zrejmé, ako 
veľkosť a tvar štrukturálneho elementu ovplyvňuje jemnosť vyhladenia výsledných detailov 
objektu.  
Ďalšou morfologickou transformáciou je zatvorenie. Je definované ako dilatácia nasledovaná 

eróziou. Zatvorenie tiež vyhladí obrysy objektov tým, že zaplní malé okrajové trhliny, zaplní 
malé diery v objektoch a tiež môže spojiť blízke objekty, medzi ktorými je úzky „záliv“. To 
všetko znova závisí od veľkosti a tvaru štrukturálneho elementu. Postup zatvorenia 
vyhladzujúceho objekt znázorňujú obr.3 [4], pričom vstupný obraz A a štrukturálny element je 
rovnaký ako pri obr.2. Obr.3c) znázorňuje výsledok morfologického zatvorenia, na ktorom sa 
nenachádzajú nevyplnené oblasti vstupného objektu, ako to bolo pri morofologickom otvorení. 
Práve naopak, zatvorenie vypĺňa vonkajšie kontúry objektu doplnkom k opísanej ploche 
štrukturálneho elementu. 
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a) b) c) 

Obr. 3  a) Vstupný objekt A a štrukturálny element B, b) štrukturálny element B opisuje vstupný objekt A, c) výsledok 
zatvorenia vstupného objektu A štrukturálnym elementom B. 

Rekonštrukcia je jedna z najužitočnejších morfologických transformácii vôbec. 
Rekonštrukcia je morfologická transformácia pracujúca s dvojicou obrazov a štrukturálnym 
elementom. Prvý, tzv. značkovací (marker) obraz je východiskový obraz pri transformácii. 
Druhý, maskovací (mask) obraz slúži ako hranica transformácie. Za túto hranicu sa 
rekonštrukcia nedostane (hranice značkovacieho obrazu nesmú presiahnuť hranice 
maskovacieho obrazu). Štrukturálny element v tomto prípade definuje prepojenia medzi 
obrazmi. V morfologickej rekonštrukcii sa odporúča pracovať so štrukturálnym elementom 
veľkosti 3x3 op [2], [6]. Morfologických rekonštrukcii je nesmierne veľa, my sme sa zaoberali 
morfologickou rekonštrukciou využívajúcou otvorenie. 

Táto metóda sa nazýva otvorenie pomocou rekonštrukcie. V morfológii otvorenie 
znamená, že erózia odstráni malé objekty. Po nej nasleduje dilatácia, ktorá má tendenciu 
dorovnať nerovnosti na ostávajúcich objektoch. Avšak presnosť tejto operácie závisí na 
podobnosti medzi tvarom objektu a štrukturálnym elementom [1]. Nasledujúci obr.4 ilustrácie 
znázorňujú principiálne fungovanie morfologickej rekonštrukcie otvorením.  

 a)  b)..  c) ..d) 

Obr. 4  a) Vstupný obraz,  b) obrys rekonštrukčnej masky, c) obraz po erózii, d) postup iterácii počas rekonštrukcie 
štrukturálnym elementom  

Obr. 4a) znázorňuje vstupný obraz (, ktorý bude erodovaný za účelom odstránenia najmenšieho 
objektu obrazu vpravo hore. Obr. 4b)obsahuje kontúry masky, ktorá bude využitá k následnej 
rekonštrukcii erodovaného vstupného obrazu. Obr. 4c) znázorňuje výsledok erózie vstupného 
obrazu, kde vidno, že na obraze ostali len dva biele elementy z pôvodného obrazu. Biela čiara 
predstavuje obrys pôvodného erodovaného obrazu (k úspešnej rekonštrukcii je potrebné 
zachovať aspoň minimum op z objektov). Tie sú potom vstupnými bodmi pre nadchádzajúcu 
rekonštrukciu. Obr. 4b) reprezentuje už postup rekonštrukcie štrukturálnym elementom veľkosti 
3x3 op. V pravej hornej časti obrazu sa rekonštrukcia nezačala. Dôvodom je to, že po erózii 
vstupného obrazu sa nezachovali žiadne op, ktorých by sa rekonštrukcia mohla zachytiť.  

Účelom rekonštrukcie je predovšetkým najprv vhodne zvolenou metódou potlačiť neželané 
elementy obrazu a na takýto obraz potom aplikovať rekonštrukciu, ktorá zrenovuje obraz. Ten 
už nebude obsahovať nežiaduce objekty. Potrebné je upozorniť na podmienku [3], že maska 
nesmie byť menšia ako rekonštruovaný obraz (alebo naopak, rekonštruovaný obraz nesmie 
presahovať svojou časťou rekonštrukčnú masku). Ak táto podmienka nie je splnená, 
rekonštrukcia neprebehne úspešne.  

III. ŠEDOTÓNOVÁ MORFOLÓGIA

Operácie matematickej morfológie zavedené pre binárne obrazy je možné jednoducho 
zovšeobecniť pre obrazy s viacerými jasovými úrovňami. Kľúčovú úlohu tu zohrávajú operácie 
hľadania minima a maxima. Erózia resp. dilatácia obrazu priradzuje každému aktuálnemu op 
minimálnu resp. maximálnu hodnotu z op v rozsahu štrukturálneho elementu vstupného obrazu. 
Štrukturálny element zastáva viaceré funkcie. V prípade šedotónových obrazov je štrukturálny 
element funkciou dvoch premenných, čím ovplyvňuje spôsob, akým sa berú do úvahy hodnoty 
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op obrazu v jeho okolí. Toto rozšírenie morfológie si môžeme predstaviť ako topografické 
rozloženie šedotónového obrazu. Hodnota jasu môže byť prirovnaná k výške v hypotetickej 
krajine. Svetlé a tmavé miesta obrazu priamo odpovedajú kopcom (biele plochy) a údoliam 
(tmavé plochy).  

Otvorenie šedotónového obrazu má tak aj jednoduchú geometrickú reprezentáciu. 
Predstavme si funkciu f (x,y) ako povrch a hodnotu intenzity stupňa šedej interpretovanú ako 
výšku povrchu. Potom otvorenie vstupného obrazu štrukturálnym elementom vieme 
geometricky interpretovať ako vloženie štrukturálneho elementu pod spodnú vrstvu povrchu 
obrazu. Štrukturálny element potom prejde celým povrchom f(x,y). Otvorenie je vytvorené tak, 
aby našlo všetky najvyššie body povrchu, do ktorých sa štrukturálny element ešte dostane. Pri 
použití lineárneho štrukturálneho elementu, ktorý sa pri morfologickom otvorení/zatvorení 
najčastejšie používa, dôjde vo výslednom obraze k „orezaniu“ špičiek vrcholov povrchu 
(veľkosť orezania je priamo závislá od veľkosti štrukturálneho elementu). Otvorenie sa využíva 
k odstráneniu malých svetlých detailov v obraze, šedé plochy zanecháva nepoškodené a taktiež 
veľké jasné plochy ostávajú upravené len minimálne.  

Morfologické zatvorenie je proces podobný otvoreniu. Zásadný rozdiel je v umiestnení 
štrukturálneho elementu. Pri otvorení sa nachádzal pod úrovňou povrchu vstupného obrazu, pri 
zatvorení sa naopak nachádza na vonkajšej strane hranice povrchu vstupného obrazu 
(štrukturálny element opisuje krivku vstupného obrazu z vonkajšej strany, oproti vnútornej 
strane v prípade otvorenia). Je zrejmé, že to bude mať presne opačný vplyv na výsledný obraz 
ako otvorenie. Výsledkom zatvorenia je potlačenie tmavých oblastí v obraze, menších než 
štrukturálny element. Opäť veľkosť štrukturálneho elementu priamo ovplyvňuje veľkosť 
odfiltrovaných oblastí vstupného obrazu. 
Otvorenie a zatvorenie je praktickou kombináciou dilatácie a erózie. Jednoduchá zámena medzi 
týmito dvoma operáciami dokáže buď potlačiť, alebo zvýrazniť tmavé či svetlé oblasti obrazu.  

Pri otvorení pomocou rekonštrukcie sa najprv vstupný obraz eroduje tak, ako pri klasickom 
morfologickom otvorení, avšak nevyžíva sa operácia dilatácie. Erodovaný obraz slúži ako 
značkovací obraz. Pôvodný obraz sa ďalej využije k vytvoreniu masky. Tieto techniky slúžia na 
odstránenie menších rušivých objektov v obraze. 

IV. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY SIMULÁCIE A ICH ZHODNOTENIE

Programové prostriedky na implementáciu vybraných algoritmov morfologickej filtrácie boli 
vytvorené v programe Matlab [4], [5], [9]. Umožňuje prácu s predefinovanými obrazmi 
(binárnymi a šedotónovými), ktoré boli vybrané tak, aby čo najlepšie demonštrovali možnosti 
morfologických filtrov. Program umožňuje načítanie aj iných, ako predvolených obrazov typu 
jpeg, bmp, gif. Maximálna veľkosť spracovaného obrazu je do 1000x1000 op. Ďalej umožňuje 
výber typu morfologickej operácie, výber rôznych štrukturálnych elementov a ich veľkostí 
(obr.1). Užívateľské rozhranie zobrazuje vstupný a výstupný obraz po morfologickej filtrácii, 
histogramy vstupného a výstupného obrazu, k zobrazeniu zmien je tiež možné použiť aj 3-
rozmerný graf (osi x a y znázorňujú rozmer obrazu, os z znázorňuje hodnoty jednotlivých 
odtieňov šedej). Pri reprezentácii výsledkov sa sústredíme na morfologickú filtráciu 
šedotónových obrazov. 

Prvým príkladom je dilatácia šedotónového obrazu uskutočnená s rôznymi štrukturálnymi 
elementmi, čo sa týka ich veľkosti a tvarov (obr.5). Dobre na ňom vidieť, akú úlohu zohráva 
výber tvaru a veľkosti štrukturálneho elementu na výsledok operácie. 

a)... b)... c)... d) 

Obr. 5  a) Vstupný testovací obraz,  b) dilatácia štrukturálnym elementom veľkosti 5x5 op, c) veľkosti 20x20 op, d) 
dilatácia štrukturálnym elementom tvaru diamond o veľkosti 10 op. 

Ďalším príkladom je erózia toho istého vstupného obrazu vykonaná rôzne veľkým 
štvorcovým štrukturálnym elementom, spolu so 3-rozmerného grafu erodovaného obrazu. 
Výsledky sú zobrazené na obr.6.  
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a)... b)...  c)... d) 

Obr. 6  a) Vstupný testovací obraz,  b) erózia štrukturálnym elementom veľkosti 5x5 op, c) veľkosti 20x20 op, 
d) rozloženie vzoriek v priestore predchádzajúceho erodovaného obrazu

Simulácia otvorenia a zatvorenia je vyhotovená z obrazu Leny o rozmeroch 256x256 op. 
Použitý bol štvorcový štrukturálny element o rozmere 15x15 op kvôli názornej ukážke vplyvu 
týchto morfologických operácii. Výsledok je na obr.7. 

a) b) c) 

Obr. 7  a) vstupný obraz, b) obraz po otvorení, c) obraz po zatvorení štrukturálnym elementom 15x15 op. 

Z teórie vyplýva, že otvorenie odstraňuje svetlé oblasti menšie než štrukturálny element. 
Všeobecne z ob.7 vyplýva skutočnosť, že otvorenie zanecháva celkové šedé oblasti a taktiež 
väčšie biele plochy bez značného poškodenia. Vplyv odstránenia malých bielych plôch je 
zreteľný v oblasti očí, kde štrukturálny element mohol zachytiť tmavší okraj a tak potlačiť jasnú 
oblasť. Morfologické zatvorenie naopak potlačuje tmavé oblasti menšie než je veľkosť 
štrukturálneho elementu. Zatvorenie potláča obrysy, ako sú napríklad nos, ústa či línie tváre. 
Veľkosť zmien je priamo úmerná veľkosti štrukturálneho elementu použitého pri tejto filtrácii. 

Jednou z ďalších možností je meniaca sa sekvenčná filtrácia (alternating sequential filtering). 
Ide o otvorenie nasledované zatvorením s postupne sa meniacou veľkosťou štrukturálneho 
elementu. Filtrácia začína najmenším elementom, nasledovaná je ďalšou filtráciou so zväčšeným 
elementom atď. až do dosiahnutia konečnej veľkosti štrukturálneho elementu. V našom 
experimente sa jednalo o elementy veľkosti od 1x1 do 10x10 op. Výsledok je na obr.8. 

Obr. 8  Výsledok sekvenčnej filtrácie. 

Je mnoho spôsobov, ako obrázok rekonštruovať. Ukážeme spôsob otvorenie pomocou 
rekonštrukcie. Vstupný obraz najprv „otvoríme“ ako masku, použijem neupravený obraz. Potom 
aplikujeme filter rekonštrukcie. Opäť hrá veľký význam veľkosť a tvar štrukturálneho elementu. 
Pre lepšie sledovanie zmien v obrazoch sú výsledky zobrazené tiež v histogramoch. 
Rekonštrukcia je vytvorená s štrukturálnym elementom o veľkosti 20x20 op. Ďalším 
odsimulovaným filtrom bol zatvorenie pomocou rekonštrukcie. Zatvorenie pomocou 
rekonštrukcie je vytvorené pomocou doplnku k obrazu získaného prechádzajúcim otvorením 
pomocou rekonštrukcie. 
Z obr.9 vieme zistiť, že práve rozmer štrukturálneho elementu o veľkosti 20x20 op je optimálny 
vo vzťahu k rovnomernosti zmien. Histogram otvorenia pomocou rekonštrukcie vykresľuje 
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približne rovnaký histogram, ako má vstupný obraz.  Je už však badateľná zmena v hodnotách 
početnosti vzoriek obrazu. Celková charakteristika  obrazu však ostáva zachovaná.  Doplnková 
rekonštrukcia zatvorením však obraz už viditeľne pozmenila. Jej vplyv vykreslený na 
histograme je viditeľný hlavne v zmene počtu jednotlivých odtieňov šedej. Dochádza 
k vytvoreniu dvoch vrcholov v histograme, a to v oblasti okolo hodnoty 100 a 200. Preto sa do 
popredia v obraze dostanú hlavne tieto dva odtiene. 

 

Obr. 9  a) Vstupný obraz, b) otvorenie, c) zatvorenie pomocou rekonštrukcie. 

V. ZÁVER 

Článok bol zameraný na popis a simuláciu vybraných morfologických transformácii pri 
spracovaní binárnych a šedotónových obrazov. Oba druhy morfologického spracovania 
binárnych či šedotónových obrazov vychádzajú z dvojice základných operácii. Erózia a dilatácia 
sú základnými operáciami matematickej morfológie a ďalšie transformácie, ako otvorenie 
zatvorenie, sú akousi „nadstavbou“ vytvorenou kombináciou erózie a dilatácie. Ďalším druhom 
filtrácie opísanej v tomto článku je rekonštrukcia. Základnou podmienkou pri použití tejto 
filtrácie je, že rekonštruovaný obraz nesmie presiahnuť maskovací obraz. Boli odsimulované 
viaceré príklady jednotlivých morfologických filtrov. Pre jednotlivé druhy simulácií boli použité 
štrukturálne elementy rôznych tvarov a veľkostí.  

Morfologická filtrácia spracovaná v tomto článku je len malou ukážkou možnosti spracovania 
obrazu pomocou matematickej morfológie. Tieto metódy majú široké uplatnenie v oblasti 
spracovania obrazu od medicíny, stavebníctva, detekcie objektov až po spracovanie snímok 
z vesmíru. Nádejnou a užitočnou súčasťou morfologických filtrov je ich nadstavbová časť tzv. 
morfologická segmentácia. Táto technika v sebe spája spomínané filtre a dopĺňa ich o radu 
ďalších aplikácií  
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Abstract — This paper presents an explanation of the decision making process carried out by a 

university student. We propose a weighting algorithm that meets requirements of previously 

created general algorithms of student profile forming. The main benefit of this approach is the 

possibility of supporting the decision by inspecting results of the student and recommending 

orientation of student’s future lectures by means of weighting practical, theoretical and research 

benefits of respective courses and the student himself. We assume that the proposed weighting 

method may highly support the professional profile forming of the student, his future professional 

orientation and required professional profile if implemented and used for at least 3-5 academic 

years.  

Keywords — student profile forming, lectures weighting, student weighting, decision making, 

decision support 

I. INTRODUCTION 

Decision making is the most common activity carried out by every individual numerous 

times a day. There are many factors that are involved in the decision making process, thus 

make decision making easier or more difficult. The most common factor that influences the 

final decision is the environment and the internal state of the decider. In more general view, 

we consider internal and external factors responsible for the influence on the decision 

[4][7][13].  

There is a large variety of methods that can assist the decision making process, either that 

autonomously make the decision or just give advices to the decider, which alternative to 

choose. Each method is chosen by various parameters that connect with the ideas of the 

decider. To autonomously carry out a decision, an expert system (ES) is usually used. In case 

of real-time information processing, these expert systems (on-line ES) may also be connected 

to the system upon which the decision is made. However, using this approach, sufficient in-

time reactions (ideas, decision) have to be created by the system. Moreover, these decisions 

need to be precise enough because they are usually used to carry out autonomous actions. An 

example of such a system is an ES for stocks trading with certain level of risk, set as the 

characteristic behavior of the decider [4][5]. 

In general cases, off-line ES are used to support decisions and also to explain the proposed 

decision using explanation mechanisms. Although in specific cases, when only certain 

percentage (preference index) of alternatives is required, the usage of an ES is not 

necessary[5][7][9].   

II. PROBLEM DEFINITION AND BEHAVIOR DESCRIPTION

The problem scope of this paper is focused on the decisions made by a university student in 

case of choosing suitable lectures and courses for the following year or semester. This specific 

problem with its peculiarities and characteristics basically involves all core aspects of a general 

decision making process. However, behavioral characteristics and speculative approaches to 

the decision making usually modify the decision making process of a student in a great extent. 

Some of these speculative and behavioral characteristics have been mentioned in [12]. Main 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 548

influences (either internal or external) are: 

 Classmates (social environment, competition) – change the rational individual

decision making into a group decision. This fact changes the decision making 

problem, thus methods for carrying out the decision support need to be modified. 

However, if we consider that a competition may be created using opinions of 

classmates, the rational individual decision is strengthened, 

 personal interests (internal motivation) – personal interests strengthen the rational

individual decision making and make decision more straightforward. The internal 

motivation with experience and self realization needs impact the final decision in a 

great extent, 

 job opportunities – rational external factor with high weight, although it is

incorporated rarely in the final decision. Many students do not incorporate the 

“possibility of finding an appropriate job after studies” factor into their decision 

making process when they are deciding which university to attend. 

These factors All factors are presented in Fig. 1 [12]. 

Fig. 1 Internal and external factors that influence decisions 

The main problem orientation however takes main influences into account but does not 

involve them into the final decision of the student in a great extent. In a solution, where a DSS 

carries out beneficial decision, the system acts to the decider as trustworthy and makes greater 

impact on the final decision than general influences mentioned above [10].  

Moreover, from the psychological point of view in this particular case, a statement that 

orders the alternatives is more trustworthy for the decider than a proposal of the best solution. 

III. DESCRIPTION OF THE DECISION ENVIRONMENT

University with its pedagogical staff, students, an information system and lectures forms a 

suitable environment where decisions are made every day. In case of students, their strategic 

decisions are made when choosing lectures for the following academic year. These decisions 

affect courses and also university teachers. Depending on the capacities of courses and 

lecturers, it is either important to distribute students according to their own requirements and 

requirements of lecturers. 

In general, students may attend three types of courses: 

 compulsory courses (Ch) - courses required either by the university or the law,

 compulsory choice courses (CCh) - courses from which a specific minimal number

has to be chosen, 

 voluntary courses (V).

Each course can consist of: 

 semester part - usually from 20 to 40% of the course, if also the final examination is

present, 

 final examination part - usually from 60 to 80% of the course.

The choice of courses is limited to compulsory choice and voluntary. Students tend to take 

only as many courses as necessary, rarely more. This means that student decisions are oriented 

on the expected personal utility E(U) [12]. This utility may be evaluated using formula 

     1 1 2 2
E U U x p U x p    (1) 

where  

U(xn) - is expected utility of alternative xn,

pn - probability of choosing the alternative n. 
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In [SAMI clanok] algorithms for creating a student profile in 1st and nth  academic year 

that can incorporate any weighting method, any decision making process as well as theory of 

utility were proposed. These algorithms are depicted in Fig. 2 [12]. 

Start
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chosen?
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compulsory 

courses

Default profile
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Implement 
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Fig. 2. Algorithms for student profile creation 

IV. WEIGHTING METHOD PROPOSAL

The "Implement grades, CCh and V to output profile" block is the block where weights are 

created and written into the student's personal profile for the nth year. As it has been said, the 

algorithms is universal and can utilize any weighting approach. 

Usually in technical sciences, lectures can be considered from 3 different angles of their 

impact: 

 practical,

 theoretical,

 scientific,

thus, the weight of each element of the lecture can be created. 

The description of expert's (lecturer's) weighting on each lecture can be done for 3 

mentioned elements of the lecture. For example, when creating the syllabi, the lecturer weights 

Mathematics on scale 1-10 as follows: 

 practical benefit - 5 / 10,

 theoretical benefit - 8 / 10,

 scientific benefit - 10/10.

These weights, multiplied by lecture result/100 will create basic lecture profile that will be 

incorporated into the student's profile after the lecture is successfully done. To create a 
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complete student weighting profile, all partial results of benefits are summed up for the 

particular academic year. These numbers will be used to order CCh and V courses for the next 

academic year with recommendations, thus help to decide the suitability of possible 

alternatives. The formula of the weighting method is presented in the formula (2). 

knRWP
nnPn

,..,1. 

knRWT
nnTn

,..,1.    (2) 

knRWS
nnSn

,..,1.  , 

where P - practical part, 

T - theoretical part, 

S - scientific part, 

n - lecture id, 

k - number of lectures in one academic year, 

Wn - weight chosen for the lecture n by an expert (lecturer). 

Rn - result of the lecture in % divided by 100. 

According to previous statements and formulas the final coefficient of the academic year / 

student's profile can be calculated as 
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Example: 

Let us have two courses and results of these courses from the previous year (see Tab. 1). 

Tab. 1 Example of the proposed weighting method 

WP WT WS R 

Course 1 5 8 10 A - 91% 

Course 2 8 4 7 C - 71% 

Using formulas (2) and (3), the rating that is added into the student's output profile after 

the 1st and nth year is evaluated. This results are presented in Tab. 2. 

Tab. 2 Results of the proposed weighting method 

WP WT WS R 

Course 1 5 8 10 A - 91% 

Course 2 8 4 7 C - 71% 

Rating 1 4.55 7.28 9.1 

Rating 2 5.68 2.84 4.94 

Final rating 10.23 10.12 14.04 

From the final rating (PQ, TQ, SQ) we may see that after weighting the results of the 

student, lectures with higher scientific weights will be proposed in the following academic 

year.  

This method can be extended using the separation of evaluation of the semester part and the 

final examination part (see chapter III.) or using qualitative measurable parameters or polls 

that are created for every lecture every year. This approach would enhance the weighting 

method and would be beneficial in the design of curricula and syllabi of each lecture.   

V. CONCLUSION 

In this paper we described the problem field of the decision making of a university student 

when choosing suitable courses and lectures for following academic year. We used our 

previous works to create a weighting method that suits proposed algorithms in the mentioned 

work. Using this approach and incorporating it into the academic information system would be 
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beneficial and perspective either for students by means of decision support and profile forming 

but also for the lecturers to see, weather the rating of the lecture is positive or negative by 

means of enhancing student profiles. We also proposed possible extensions and consequences 

of these extensions in chapter IV. We sincerely hope to deploy proposed algorithms and 

weighting method into practice at least for testing purposes to prove its benefits. 
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Abstrakt — Tento príspevok sa zaoberá riešením rozloženia elektromagnetického poľa v okolí 
transformátora a jeho následnou elimináciou pre prácu obsluhy. 
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I. ÚVOD 

Elektromagnetické polia sú dôležitou súčasťou nášho života a nášho sveta. Sú jeho 
prirodzenou súčasťou. Pri určitej frekvencii a vlnovej dĺžke poznáme elektromagnetické pole 
ako svetlo, pri inej ako teplo a pod. Takisto Zem má svoje elektromagnetické pole (EMP), 
ktorému sa človek pri vývoji prispôsobil. Prirodzené elektromagnetické pole je teda už od 
nepamäti prirodzenou súčasťou života človeka. 

Okrem týchto prirodzených zdrojov elektromagnetického poľa však v dnešnej dobe rastie už 
aj tak veľký počet zdrojov EMP vytvorených človekom. Tu môžeme zaradiť napríklad 
elektrické a energetické zariadenia, rádiové vysielanie, Wi–Fi zariadenia a mnoho ďalších. 
Všetky tieto polia prehlušujú prirodzené EMP Zeme a môžu mať na človeka negatívny vplyv. 
V súčasnosti sa tejto téme venujú svetové organizácie ako napríklad WHO, ktoré skúmajú 
pôsobenie týchto polí na človeka. Keďže sa jedná hlavne o negatívny vplyv, je na mieste otázka, 
ako tieto polia obmedziť, resp. tieniť. 

V tomto príspevku bude riešené rozloženie EMP v okolí transformátora bez použitia tienenia 
a následne do jeho okolia bude umiestnená skriňa z magneticky dobre vodivého materiálu (pre 
nízke frekvencie), ktorá zníži veľkosť expozície človeka EMP-u v jeho okolí. 

II. M ODELOVANIE EMP V OKOLÍ ELEKTROENERGETICKÝCH ZARIADENÍ

Pre numerický výpočet rozloženia elektromagnetického poľa sa využívajú Maxwellove 
rovnice doplnené o materiálové rovnice. Pre ich riešenie je vhodné použiť niektorú numerickú 
metódu (metódu konečných prvkov (MKP), metódu konečných diferencií (MKD) alebo metódu 
hraničných prvkov (MHP)). Profesionálne výpočtové programy využívajúce MKP pre riešenie 
elektromagnetických polí sú pre svoju univerzálnosť vhodné aj pre takýto typ úlohy. Model 
transformátora bol zjednodušený do 2D priestoru, čím sa aj skrátil čas výpočtu oproti 3D 
modelu. 

III. R IEŠENIE ROZLOŽENIA MAGNETICKÉHO POĽA V OKOLÍ TRANSFORMÁTORA

Ako model transformátora bol použitý distribučný transformátor s výkonom 100 kVA 
s napäťovým prevodom 22/0,4 kV. Vypočítaný prúd na primárnej strane (podľa počtu závitov) 
bol 4,54 A a na sekundárnej strane 250 A. Prevod transformátora je teda 55. Na vn strane bol 
stanovený počet závitov 550 a na nn strane 10 závitov. Prepočítané hodnoty boli neskôr použité 
pre simuláciu v prostredí ANSYS. 

Aby bolo možné stanoviť účinnosť tienenia, je potrebné poznať rozloženie EMP v okolí 
transformátora bez tienenia a porovnať ho s prípadom, ak sa použije EM tienenie. 
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a) b) 

Obr. 1  Indukčné čiary v okolí modelu transformátora a) bez tienenia b) s tienením 

Na uvedenom obrázku 1 je vidieť, že najväčšia hustota indukčných čiar je v jadre 
transformátora. V prípade, ako je uvedené na obr. 1b, je zvýšená hustota siločiar magnetického 
poľa aj v okolí nad jadrom transformátora a prechádza cez EM tienenie. Ako tienenie bol 
použitý oceľový plech hrúbky 1 mm s relatívnou permeabilitou µr = 8000. 

Na ďalšom obrázku je uvedené rozloženie intenzity magnetického poľa v okolí 
transformátora (Obr. 2). Z obrázka 2b je možné vidieť, že intenzita magnetického poľa v okolí 
transformátora s tienením sa značne zmenila – je zvýšená v oblasti tieniaceho plechu. 

a) b) 

Obr. 2  Rozloženie intenzity magnetického poľa v okolí modelu transformátora a) bez tienenia b) s tienením 

Na výpočet účinnosti tienenia sú potrebné číselné hodnoty v jednom mieste pri tienenom 
objekte najprv bez tienenia a potom s tienením. Na ďalšom obrázku je zobrazený priebeh 
intenzity magnetického poľa (Obr. 3a) v závislosti od vzdialenosti od modelu transformátora. 
Bola zvolená úsečka, ktorá začína v mieste, kde sa neskôr umiestnilo tienenie a pokračuje 
horizontálne do vzdialenosti 3 m od modelu. Pre frekvenciu 50 Hz stanovuje Vyhláška č. 
534/2007 hodnotu intenzity magnetického poľa pre nepretržitú expozíciu zo vzťahu 4/f. V tomto 
prípade túto hodnotu presahuje intenzita aj vo vzdialenosti 3 m od modelu transformátora. 
V tomto prípade sa však nepredpokladal transformátor bez nádoby (ako je to napríklad pri 
suchom transformátore) a ani so s 

tálou obsluhou. 
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a) b) 

Obr. 3  Priebeh intenzity magnetického poľa (na úsečke) modelu transformátora a) bez tienenia b) s tienením 

Pri použití ďalších, magneticky dobre vodivých materiálov vo forme plechu, boli zvolené: 
plech z permalloyu s hrúbkou 2 mm a s relatívnou permeabilitou µr = 40000 (Obr. 4a) 
a z permalloyu s hrúbkou 2 mm a s relatívnou permeabilitou µr = 120000 (Obr. 4b). 

a)                    b) 

Obr. 4  Priebeh intenzity magnetického poľa modelu transformátora s tienením z permalloyu s a) µr = 40000 
b) µr = 120000

Účinnosť a kvalitu konkrétneho tienenia je možné vyjadriť pomocou koeficientu tienenia Kt. 
Definuje sa ako pomer intenzity elektrického poľa E1 alebo magnetického poľa H1 v určitom 
mieste poľa a intenzity E0, H0 v tom istom mieste bez použitého tienenia. 
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Pre praktické účely v praxi sa počíta účinnosť tienenia SE (Shielding Efectivness), ktorá 
udáva zníženie neželaného poľa v jednotkách decibel. 
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Preto boli z odčítaných hodnôt uvedených v tabuľke 1 vypočítané koeficienty tienenia (Kt) 
a účinnosti tienenia (SE) jednotlivých druhov materiálov podľa vzťahov (1) a (2). Prvý výpočet 
pre oceľ, druhý pre permalloy s relatívnou permeabilitou 40000 a tretí pre permalloy 
s relatívnou permeabilitou 120000. 

Tabuľka 1 
Vypočítané hodnoty účinnosti tienení 

H0 [A·m
–1] H1 [A·m

–1] Kt [–] SE [dB] 

1 1651,60 261 0,158 16,03 

2 1651,60 62,158 0,0376 28,49 

3 1651,60 21,408 0,0129 37,75 
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Z vypočítaných hodnôt je zrejmé, že najlepší výsledok tienenia bol pri použití zliatiny 
permalloy s relatívnou permeabilitou 120000. Efektívnosť tienenia bola v danom prípade 
37,75 dB. Intenzita poľa po odtienení je teda 77-krát menšia ako pôvodná. Magnetická intenzita 
poľa bola znížená o 98,7 %. S použitím plechu o hrúbke 2 mm je tento výsledok tienenia 
uspokojivý. Pri zväčšení hrúbky plechu bude účinnosť tienenia vyššia. 

a)                    b) 

Obr. 5  a) Priebeh intenzity magnetického poľa v závislosti od vzdialenosti od modelu tieniaceho plechu [A⋅m–1] b) 
detail 

Z grafov a z vypočítaných hodnôt je možné vysloviť tvrdenie, že materiál s väčšou relatívnou 
magnetickou permeabilitou je na tienenie magnetického poľa vhodnejší. Z odčítaných hdontôt je 
zrejmé, že s rastúcou magnetickou permeabilitou tieniaceho materiálu rastie aj účinnosť 
tienenia. Z údajov na grafe (Obr. 5) je vidieť, že zliatina permalloyu má oproti bežnej ocele 
lepšiu tieniacu schopnosť. Na trhu sú dostupné permalloye s ešte vyššou permeabilitou, ako bola 
použitá v tomto prípade, čo znamená, že podľa potreby je v praxi možné dosiahnuť ešte 
účinnejšie tienenia. 
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Abstrakt — Predmetom práce je konštrukcia laboratórneho zariadenia pre UV expozíciu 
sieťotlačového motívu prostredníctvom filmovej predlohy. Opísané sú metódy, postupy a problémy 
spojené s jeho návrhom a realizáciou. Svojimi možnosťami umožňuje tvorbu šablón s požadovanou 
kvalitou obrazca, jeho hrán a tvaru. Funkcionality zariadenia boli prispôsobené priebežnými 
testami na skúšobných vzorkách, na základe ktorých boli určené závery pre jeho použitie 
v laboratórnej praxi z pohľadu expozičných časov a hodnotiacich kritérií vytvoreného obrazca 
šablóny. Zariadenie umožňuje poskytovať komfortnú expozíciu sieťotlačových motívov určených 
pre tvorbu hrubých vrstiev. 

Kľúčové slová — UV expozícia, hrubovrstvové technológie, sieťotlač, vákuový rám 

I. EXPOZIČNÉ SYSTÉMY V MIKROELEKTRONIKE 
V oblasti technológií v elektronike predstavujú expozičné systémy zariadenia určené na 

expozíciu svetlocitlivých vrstiev v procesoch fotolitografie pri výrobe dosiek plošných spojov, 
sieťotlačových šablón, integrovaných obvodov, a pod. Optická litografia využíva pri expozícii 
ultrafialové žiarenie (UV) s vlnovou dĺžkou približne 365 nm. Technológie tvorby 
hrubovrstvových štruktúr sú v súčasnosti jedným z progresívnych trendov integrácie 
elektronických obvodov. Jedným z kľúčových technologických krokov je proces expozície, 
ktorý má vplyv na výslednú kvalitu motívu štruktúry. V hrubovrstvových technológiách sa pre 
tento účel využívajú expozičné zariadenia, ktoré predstavujú komplexný systém expozície 
a fixácie sieťotlačovej šablóny.  

Základné systémy pozostávajú z kompaktnej kovovej konštrukcie obsahujúcej UV svetelný 
zdroj, pričom vákuový rám môže byť integrovaný alebo samostatný. Vákuový rám 
s elastomérom slúži na umiestnenie sieťotlačovej predlohy a vytvorenie potrebného prítlaku. 
Expozícia rozmerovo väčších motívov je realizovaná použitím bodových zdrojov UV žiarenia 
s metalhalogenidovými výbojkami s výkonom niekoľko tisíc wattov. Žiaduce je nastavenie 
optimálnej vzdialenosti zdroja UV lúčov dopadajúcich na exponovaný motív na zaistenie ich 
dostatočnej rovnobežnosti. Súčasťou systému je vákuová jednotka, ktorá pomocou vývevy 
odsáva plyn z evakuovaného priestoru a fixuje motív v ráme. Systémy pre expozíciu 
sieťotlačových predlôh sú vybavené digitálnym časovačom a ďalšími funkcionalitami. 

Používanými zdrojmi UV žiarenia sú nízkotlakové ortuťové výbojky - lineárne žiarivky 
s merným výkonom 60 lm/W, LED diódy - prvky generujúce úzke spektrum svetelného 
monochromatického žiarenia pri prechode prúdu polovodičovým PN priechodom, 
vysokotlakové ortuťové výbojky využívajúce k činnosti oblúkový výboj v parách ortuti pri 
tlaku 0,1 MPa s merným výkonom do 80 lm/W a nakoniec metalhalogenidové výbojky 
pracujúce na princípe vzniku žiarenia v parách ortuti dotovaných o prímesi halogénových 
prvkov zvyšujúc merný výkon na približne 130 lm/W. Pri výbere vhodného UV zdroja pre 
danú aplikáciu je potrebné zohľadniť rôzne kritériá. Medzi hlavné parametre, ktoré sú 
u svetelných zdrojov sledované, patria merný výkon, príkon, doba životnosti, čas potrebný na 
dosiahnutie nominálnych hodnôt, rozmery a cena. [1-3] 

II. TVORBA SIEŤOTLAČOVEJ ŠABLÓNY

Litografia je technologický proces, ktorý slúži na vytváranie motívov štruktúr na povrchu 
substrátu prenosom geometrického motívu z masky do vrstvového materiálu nazývaného rezist, 
ktorý je radiačne citlivý. Fotolitografický proces nazývaný tiež optická litografia je 
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technologická metóda selektívneho odstránenia častí vrstiev fotorezistu, ktorý je nanesený na 
povrch materiálu, napr. sieťky. Pôsobením UV žiarenia dochádza k prenosu geometrického 
vzoru z motívu na svetlocitlivý rezist. Proces je sprevádzaný zmenou chemických vlastností 
fotorezistu, čo sa prejaví zmenou jeho rozpustnosti vo vyvolávacích roztokoch. 

Fotorezistívne polyméry určené pre sieťotlačovú technológiu sú vyrábané v podobe emulzií 
alebo kapilárnych filmov. Majú poskytovať vysokú rozlišovaciu schopnosť, krátku dobu osvitu, 
široké spektrum spracovateľnosti a ekologicky nenáročnú likvidáciu. Najdôležitejším 
sledovaným parametrom je citlivosť na žiarenie v spektrálnom rozsahu vlnových dĺžok UV 
žiarenia, t.j. 400–320 nm. Kapilárne filmy poskytujú výbornú rozlišovaciu schopnosť a ľahkú 
spracovateľnosť. Vyznačujú sa hlavne tým, že hrúbka filmu je vopred daná a po scitlivení tak 
poskytuje planárnu vrstvu po celej ploche. Použitie kapilárneho filmu prináša množstvo výhod 
z hľadiska rýchlej a jednoduchej manipulácie, pričom je možné dosiahnuť rovnomerne hrubú 
vrstvu. Vyrábané sú s hrúbkou 15–100 µm. V porovnaní s emulziou však dosahujú tretinovú 
dobu života a päťnásobne vyššiu cenu.  

Proces výroby sieťotlačového motívu začína ovrstvením očistenej a odmastenej sieťoviny 
napnutej na ráme svetlocitlivou emulziou, resp. kapilárnym filmom v miestnosti so zníženou 
intenzitou osvetlenia. Hrúbka nanesenej emulzie je kritickým činiteľom ovplyvňujúcim hrúbku 
tlačenej vrstvy. Sušenie prebieha pri izbovej teplote alebo zrýchleným procesom pri teplote cca. 
40°C. Ďalším krokom je osvit filmovej predlohy na svetlocitlivú vrstvu kontaktným 
kopírovaním vo vákuovom ráme expozičného zariadenia, kde zdrojom svetla je ultrafialové 
žiarenie s definovanou vlnovou dĺžkou. Čas osvitu sa líši v spojitosti s sieťovinovým vláknom, 
počtom vlákien, ich priemerom, hrúbkou šablóny a typom emulzie. Vyvolávanie je finálnou 
fázou tvorby masky, kde na základe typu aplikovanej fotocitlivej vrstvy sú odstránené buď 
miesta, ktoré interagovali so žiarením alebo tie, ktoré osvetlené neboli. V prípade použitia 
pozitívnej sieťotlačovej šablóny sa ožiarené plochy vytvrdia a zvyšok sa prúdom tečúcej vody 
vymyje [4, 5]. 

III. ZVOLENÉ METÓDY PRI TVORBE KONŠTRUKCIE EXPOZIČNÉHO ZARIADENIA

Primárnym zámerom je konštrukcia zariadenia na expozíciu sieťotlačových šablón s fixáciou 
filmovej predlohy a sieťotlačovej sieťky v ráme a digitálnym programovateľným časovačom 
pre nastavenie času expozície. So zreteľom na faktory pri výbere expozičného zdroja bola 
zvolená vysokotlaková ortuťová výbojka. Prítlak šablóny a motívu zaisťuje vákuový fixačný 
systém, ktorý prostredníctvom elastoméru a vákua vytvára rovnomerný prítlak celej plochy 
sieťoviny. Pre potreby dosiahnutia priaznivého čerpacieho výkonu je použitá externá rotačná 
jednokomorová olejová výveva. Dobu trvania expozície riadi digitálny programovateľný 
časovač, ktorý umožňuje ľahké ovládanie a jednoduchú kontrolu času prostredníctvom 
zobrazovača. Obsluha časovača je vykonávaná prostredníctvom 12 tlačidlovej klávesnice. 
Súčasťou časovača je permanentná pamäť na archiváciu nastavení obvodu a užívateľského 
kódu. Aktuálny stav činnosti zariadenia signalizujú LED návestia. Výstup časovača je 
spracovaný riadiacim obvodom, ktorý riadi funkciu otvárania a zatvárania clony UV žiarenia na 
osvit šablóny cez filmový motív. Okamih plného výkonu výbojky sníma integrovaný 
fotorezistor. 

Obr. 1  Ovládací panel s príklopom vákuového rámu. 

Základovú konštrukciu zariadenia tvorí oceľový rám. Ako svetelný zdroj je použitá ortuťová 
výbojka s výkonom 125 W a čírou vonkajšou bankou. Jej umiestnenie a vzdialenosť od 
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vákuového rámu úzko súvisí s dostatočným emitovaným výkonom a časom osvitu. Čím je 
kratšia vzdialenosť, tým je kratší aj čas expozície hrubých vrstiev. Na druhej strane sa však 
zväčší kónická štruktúra vzhľadom na otvory v šablóne. Preto je vzdialenosť experimentálne 
určená na 25 cm od povrchu sklenej tabule. V spodnej časti je umiestený reflektor slúžiaci ako 
odrazová plocha emitujúceho žiarenia. Stredná časť zariadenia obsahuje lineárne pohyblivú 
clonu, riadenú logikou na základe požiadavky od časovača a koncových spínačov Posun clony 
vykonáva DC motor prostredníctvom ozubeného prevodu. Fixačný rám pozostáva z dvoch 
častí. Prvú tvorí hliníkový rám situovaný v hornej časti zariadenia a plní funkciu polohovania 
a kompenzácie hrúbky rámu sieťky. Vnútorná časť vrchného krytu je opatrená pevným rámom 
s elastomérom. 

Obr. 2  Vákuový rám expozičného zariadenia. 

Výbojka počas činnosti generuje veľké množstvo tepla, ktoré je odvádzané dvoma 
ventilátormi tzv. tunelovým ťahom. Tieto ventilátory sú umiestnené po bokoch konštrukcie 
udržujú vnútornú teplotu pod 50°C. Steny komory sú opatrené čiernou matnou farbou 
s vysokou absorpčnou schopnosťou na eliminovanie prípadných odrazov svetla spôsobujúcich 
nerovnomernosť osvitu a rozmazanie hrán motívu. 

Výbojka predstavuje bodový svetelný zdroj, ktorý emituje ultrafialové žiarenie do všetkých 
smerov. Svetelný tok žiarenia je v expozičnom zariadení využitý iba v určitom priestorovom 
uhle, nakoľko smerové vektory dopadajúce mimo expozičnú plochu sú pohlcované absorbčnou 
krycou vrstvou. Cieľom je zaistiť dostatočnú intenzitu osvetlenia aktívnej plochy sieťotlačovej 
šablóny o rozmere 4 x 4 inch (101,6 x 101,6 mm). Intenzita osvetlenia je nepriamo úmerná 
štvorcu vzdialenosti. 

Polomer guľovej plochy r je vypočítaný použitím 
Pytagorovej vety a predstavuje vektor dopadu lúča  
na okraj aktívnej plochy: 

Intenzita osvetlenia v danom mieste dopadu UV žiarenia je 

Obr. 3  Schéma osvetlenia aktívnej plochy. 
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Vo vzdialenosti v je intenzita osvetlenia vyššia a má hodnotu 7384,8 lx. Pre potreby 
expozície motívov je však potrebné uvažovať s krajnými polohami. Číra sklenená tabuľa 
s  hrúbkou 3 mm obsahuje vodiace znaky pre správne umiestnenie a orientáciu rámu sieťky. 
V spodnej časti rámu je vedená dvojica hadičiek slúžiacich na čerpanie vzduchu 
z evakuovaného priestoru prostredníctvom externej vývevy. Utesnenie pracovného priestoru 
zabezpečuje elastomérové tesnenie aplikované po obvode príklopu. Vnútorný rám je upevnený 
na spodnej strane krytu. Jeho povrch obopína elastomér z prírodného kaučuku s hrúbkou 1 mm. 
Na vyrovnanie atmosférického tlaku voči pracovnej atmosfére obsahuje príklop otvor chránený 
krytkou, ktorá zároveň slúži ako zarážka otvorenia krytu. 

IV. TESTOVACIE VZORKY

Nastavenie expozičného zariadenia spočíva v jeho finálnom doladení a v určení optimálnych 
časov osvitu šablóny prostredníctvom filmovej predlohy. Čas, ktorý spĺňa podmienku 
dostatočného vytvrdenia vrstiev svetlocitlivého média predstavuje dobu minimálneho osvitu 
vrstvy. 

Z fotorezistívnych polymérov boli zvolené svetlocitlivá emulzia Dirasol 915 a kapilárny film 
Fotecap 4128 Topaz. Pri voľbe vhodnej sieťotlačovej sieťky sa vychádzalo z predpokladu 
štandardne používaných sieťovín pre tvorbu vodivých dráh. Na test bola použitá sieťka 
s nerezovými vláknami a rozlíšením 325 otvorov na lineárnu dĺžku 1 inch (2,54 mm) a uhlom 
natočenia vlákien 45°. Sieťka bola rozdelená na 4 kvadráty pomocou nepriehľadnej krycej 
clonky, pričom každá časť bola exponovaná odlišným časom. Vzhľadom na výkon 
expozičného zdroja a jeho vzdialenosť od sieťotlačovej šablóny je čas nevyhnutný na 
scitlivenie svetlocitlivých materiálov potrebné určiť experimentálne. Testovací motív je tvorený 
zvislými čiarami s šírkou 0,3 až 1,1 mm a medzerami od 0,15 mm v piatich sekciách. 
Vyžarovacie spektrum svetelného zdroja má v rôznych miestach mierne odlišný výkon, preto 
bol motív počas testovania umiestnený na celej aktívnej expozičnej ploche. Po expozícii 
a vyvolaní vznikla šablóna s negatívnym motívom. Znakom optimálneho expozičného času je 
dostatočné vytvrdenie emulzie UV žiarením na obidvoch stranách sieťoviny. To bolo možné 
dosiahnuť po cca. 4 minútach. Účelom testu bolo zistiť taktiež schopnosť zariadenia exponovať 
jemnejšie štruktúry, zvlášť citlivé na ostrosť hrán vytvoreného obrazca. Filmová predloha bola 
tvorená oblými a hranatými geometrickými útvarmi a čiarami so šírkou od 0,15 po 0,6 mm. 
Doba expozície daného motívu a šablóny bola stanovená na 4,5 minúty. 

Obr. 4  Testovacia vzorka s motívom pre tlač vodivých vrstiev za použitia svetlocitlivej emulzie. 

Ďalšia filmová predloha bola určená pre expozíciu šablóny odporových vrstiev, tvorená 
rôzne veľkými a orientovanými pravouhlými útvarmi reprezentujúcimi hrubovrstvové rezistory 
so šírkou od 0,28 mm (Obr. 5). Doba expozície daného motívu a šablóny bola stanovená taktiež 
na 5 minút. 

Pre vyhodnotenie možností tvorby vodivých motívov s použitím kapilárneho filmu bola 
sieťka s rastrom 325 mesh opatrená kapilárnym filmom s hrúbkou 29 µm (Obr. 6). 
Experimentálne bolo za použitia expozičného času v rozsahu 4 až 12 minút zistené, že na osvit 
kapilárneho filmu vytvoreným zariadením je optimálny čas 5 minút. 
Ďalším hodnotiacim kritériom je precíznosť tvaru a hrán vyvolaného obrazca, čo je jedným 

zo znakov kvality expozície. Pri použití sieťoviny s mesh 325 a uhlom tkaniny 45° má 
nameraná šírka dráhy hodnotu 0,18 mm, čo predstavuje nárast o 0,015 mm po oboch stranách 
dráhy. Pri použití kapilárneho filmu bola nameraná šírka najužšej dráhy 0,14 mm, čo vykazuje 
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zúženie o cca. 0,01 mm v porovnaní s motívom, čo možno hodnotiť ako uspokojujúce. Hrany 
obrazca sú hladké a rovnomernejšie v porovnaní s motívom vytvoreným svetlocitlivou 
emulziou. 

Obr. 5  Testovacia vzorka s motívom pre tlač odporových vrstiev za použitia svetlocitlivej emulzie. 

Obr. 6  Testovacia vzorka s motívom pre tlač vodivých vrstiev za použitia kapilárneho filmu. 

POĎAKOVANIE 

Príspevok bol vypracovaný s podporou projektu "Centrum excelentnosti 
integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií" 
v oblasti automobilovej elektroniky", ITMS 26220120055, spolufinancovaného 
zo Štrukturálnych fondov EU ERDF v rámci Operačného programu Výskum 
a vývoj - 2009/2.1/03-SORO 

REFERENCES 
[1] MADOU, Marc J.: Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology – Volume II: Manufacturing 

Techniques for Microfabrication and Nanotechnology. USA: CRC Press, 2011. 1992 s. ISBN 9780849331800 
[2] PIETRIKOVÁ, Alena – SLOSARČÍK, Stanislav – BANSKÝ, Juraj: Základy technológií v elektronike. Košice: 

Vienala, 2006. 135 s.  ISBN 80-89232-08-6 
[3] TVAROŽEK, Vladimír: Litografické procesy. [online]. Bratislava: Katedra mikroelektroniky FEI, Slovenská 

technická univerzita v Bratislave. [cit. 2013-03-25]. 
<http://www.kme.elf.stuba.sk/kme/buxus/docs/predmety/Mikroelektronika/06_Lito.pdf> 

[4] PRINTING.CZ: Sítotisk: Tiskové technologie. [online]. 2001. [cit. 2013-02-18]. 
<http://www.printing.cz/clanky/tiskove-technologie/sitotisk-1128cz?send> 

[5] ČVUT v Praze: Tlusté vrstvy – Tisk, Vytvrzení, Měření. [online]. Praha: Katedra elektrotechnologie, Fakulta 
elektrotechnická, ČVUT. [cit. 2013-02-07].  
<http://martin.feld.cvut.cz/~pelikano/vyuka/EMT/tlustvrsvy.pdf> 

[6] DOLEŽAL, Ivan: Technológie kapilárních filmů. In: Svět tisku 9/2009, s. 3. 
[7] Technický list Dirasol Diazo Photopolymer Emulsions. [online]. <http://www.rexxscreendigital.co.za/ 

digital_downloads/screen_prepress/dirasol/1421%20R6%20Direct%20Diazo%20Supercoat.pdf> 
[8] Technický list FOTECAP TOPAZ. [online].  

<http://www.fotec.ch/techinfo/000101/En/Foteco_Cap_Topaz_E.pdf> 
[9] TARR, Martin: Thick film technology. [online]. Bolton: The University of Bolton. [cit. 2013-03-29].  

<http://www.ami.ac.uk/courses/topics/0255_tft/> 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 561 

Rekalibrácia pást pre tlač 
hrubovrstvových rezistorov 

Slavomír KARDOŠ, Pavol CABÚK 
Katedra technológií v elektronike, Fakulta elektrotechniky a informatiky,  

Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika 

slavomir.kardos@tuke.sk, pavol.cabuk@tuke.sk 

Abstrakt — Predmetom práce je problematika predĺženej použiteľnosti hrubovrstvových 
odporových pást pre tlač hrubovrstvových rezistorov. Chemicko-fyzikálne zmeny v dôsledku 
segregácie, úpravy viskozity riedením, absorbcie vlhkosti a inej kontaminácie spôsobuje zmenu 
nominálnych parametrov vrátane teplotnej a časovej stability. Z týchto dôvodov je nutné pre ďalšie 
použitie tieto pasty rekalibrovať. Úlohou práce je stanovene plošného odporu a teplotného 
koeficientu odporu vybraných odporových pást na základe testovacích vzoriek. 

Kľúčové slová — hrubovrstvové technológie, hrubovrstvové rezistory, plošný odpor 

I. HRUBOVRSTVOVÉ REZISTORY 
Hrubovrstvové rezistory sú kompozity na báze sklo – vodivý oxid kovov ako bizmút, olovo, 

ruténium a irídium. Štandardne sa využívajú ako funkčné rezistory a snímače fyzikálnych 
veličín. Napriek tomu sú stálym predmetom výskumu transportných javov v ich granulárnej 
štruktúre. Transport náboja má perkolačnú povahu, ktorá prešla dlhoročným výskumom a je 
značne prepracovaná. Hrubovrstvové odporové pasty na báze RuO2 sú štandardne používanými 
materiálmi pre realizáciu hrubovrstvových rezistorov. Ich výroba je relatívne lacná 
a jednoduchá. Vyrábané sú spravidla v dekádach so stanoveným plošným odporom od 10 Ω/□ 
po 10 MΩ/□. Ku kľúčovým parametrom patria viskozita a teplotný koeficient odporu. 
Viskozita je parametrom stanoveným pre optimálne podmienky pri sieťotlači, teplotný 
koeficient odporu je naprotitomu parametrom determinizujúcim teplotnú stabilitu odporu 
v požadovanom teplotnom pásme. Medzi ďalšie parametre hrubovrstvových rezistorov patria 
výkonová zaťažiteľnosť rezistora, šum odporovej vrstvy, nelinearita rezistora a stabilita 
odporovej vrstvy. Výskum v tejto oblasti ukázal, že tieto pasty pri dodržaní skladovacích 
podmienok podliehajú chemicko-fyzikálnym zmenám len minimálne a je možné ich po 
periodicky vykonávanej rekalibrácii naďalej používať. Takýto postup je v laboratórnych 
podmienkach praktický, pretože garantovaná životnosť týchto pást je krátka a je veľmi 
nákladné každoročne investovať do novej sady dekád odporových pást. 

Plošný odpor odporovej vrstvy vyjadruje veľkosť odporu vrstvy štvorcového tvaru pre danú 
hrúbku t, ktorú má hrubá vrstva pri dodržaní stanoveného technologického postupu pri jej 
zhotovovaní: 
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 kde R je odpor rezistora, ρ jeho merný odpor, l dĺžka. S prierez, w šírka, t hrúbka a R□ 
plošný odpor [2]. 

Na povrchu rezistora dochádza pri zmene teploty k zmene rozmerov jednotlivých zložiek 
odporovej vrstvy (vodivých častíc a skloviny), čo má za následok aj zmenu prechodových 
odporov, prejaviac sa teplotnou závislosťou odporu, teplotným súčiniteľom odporu: 
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kde R1 je odpor rezistora pri teplote T1 a R0 pri teplote okolia T0 [1-4]. 
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II. TESTOVACIE VZORKY PRE KALIBRÁCIU ODPOROVÝCH PÁST

Motív testovacích vzoriek bol navrhnutý v programovom prostredí Altium Designer tak, aby 
na jeden substrát veľkosti 50,8 mm x 50,8 mm bolo natlačených 40 testovacích vzoriek. 
Veľkosť aktívnej plochy rezistora je 4 x 2 mm. Presah kontaktu rezistora je 0,5 mm. Rozmery 
napäťových (vnútorných) a prúdových (vonkajších) elektród sú 2 x 1 mm. Susedné rezistory 
majú jednu prúdovú elektródu spoločnú. 

Obr. 1  Motív testovacích vzoriek hrubovrstvových rezistorov. 

Pre realizáciu navrhnutého motívu testovacích vzoriek bolo potrebné preniesť tento motív na 
sieťku. Pre vytvorenie sieťotlačového motívu bola zvolená fotocitlivá emulzia Dirasol 915, 
ktorá bola po ustálení na izbovú teplotu nanesená aplikačným korýtkom a zasušená. Následne 
bola exponovaná cez filmový motív na expozičnom zariadení a motív vyvolaný prúdom vody. 

Pre rekalibráciu bolo zvolených 6 odporových pást od firmy TESLA Lanškroun a.s., série 
TT 5000 s plošným odporom po dekádach od 10 Ω/□ po 1 MΩ/□. Tieto pasty boli pred 
sieťotlačou premiešané a v prípade potreby ich viskozita upravená borovicovým olejom. 
Sieťotlačovou technológiou bol na súbor 6 substrátov natlačený vodivý motív na báze Ag-Pd 
a po samovoľnom zrovnaní vypálený v tunelovej peci podľa štandardizovaného vypaľovacieho 
profilu pre dané typy pást s trvaním 60 minút s teplotným vrcholom 850°C. Na túto štruktúru 
bol natlačený motív hrubovrstvových rezistorov a taktiež vypálený. Z každej odporovej pasty 
bolo natlačených 20 vzoriek na 2 substráty. 

Obr. 2  Substrát s natlačenými rezistormi (vľavo) a detail natlačeného rezistora (vpravo). 

III. MERANIE PARAMETROV REALIZOVANÝCH VZORIEK A ICH ANALÝZA

Pre meranie odporu štvorbodovou metódou bol vytvorený prípravok s vhodne 
rozmiestnenými pružnými pozlátenými kontaktami (Obr. 3). Meranie odporu natlačených 
rezistorov bolo realizované pomocou multimetra Rigol DM 3061. 

Hrúbka natlačených rezistorov bola odmeraná pomocou optického mikroskopu ZEISS 
observer.Z1m. Pre každú pastu bola odmeraná hrúbka 4 rezistorov, dvoch z každého substrátu, 
umiestnených diagonálne. Hrúbka každého rezistora bola odmeraná 3-krát a určená bola 
priemerná hodnota. Šírka rezistorov bola odmeraná pomocou optického digitálneho 
mikroskopu DNS–133. Tak ako pre hrúbku, odmeraná bola šírka 4 rezistorov pre každú 
odporovú pastu. Na základe meraní je možné vypočítať požadovaný plošný odpor jednotlivých 
pást 
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Obr. 3  Konštrukcia prípravku pre meranie odporu pomocou štvorbodovej metódy. 

Tab. 1  Namerané a vypočítané hodnoty odporu, hrúbky, šírky a plošného odporu rezistorov. 

typ pasty plošný 
odpor R [Ω] t [µm] w [mm] R□(t) [Ω/□] R□ (t = 25 µm,  

w = 2 mm) [Ω/□] 
TT 5011 10 Ω/□ 25,76 19,88 2,1 13,54 10,272 
TT 5021 100 Ω/□ 141,1 19,93 1,91 67,47 56,308 
TT 5031 1 kΩ/□ 2,17.103 20,12 2,08 1,12.103 0,871.103 
TT 5041 10 kΩ/□ 29,45.103 19,39 2,04 15,01.103 11,418.103 
TT 5051 100 kΩ/□ 262,87.103 19,5 2,13 139,73.103 102,602.103 
TT 5061 1 MΩ/□ 4,35.106 18,58 2 2,18.106 1,617.106 

Tab. 2  Vypočítané smerodajné odchýlky pre jednotlivé dekády odporových pást. 

typ pasty plošný 
odpor 

smerodajná 
odchýlka  

smerodajná 
odchýlka [%] 

TT 5011 10 Ω/□ 1,449 Ω/□ 14,49
TT 5021 100 Ω/□ 6,69 Ω/□ 6,69
TT 5031 1 kΩ/□ 0,063 KΩ/□ 6,3
TT 5041 10 kΩ/□ 1,539 KΩ/□ 15,39 
TT 5051 100 kΩ/□ 10,571KΩ/□ 10,571 
TT 5061 1 MΩ/□ 0,126 MΩ/□ 12,6

Vypočítané  smerodajné odchýlky vypovedajú o tom, ako široko sú rozložené hodnoty 
plošného odporu. Čím je smerodajná odchýlka menšia, tým bližšie sú merané hodnoty 
rozptýlené okolo strednej hodnoty. Rozptyl hodnôt odporu realizovaných rezistorov 
v súčinnosti s ďalšími chybami vzniknutými počas celého procesu by nemala presiahnuť 30%, 
aby pri takto prispôsobenom návrhu bolo možné dosiahnuť požadované výsledky. Najmenšia 
odchýlka od pôvodnej hodnoty bola vyhodnotená u odporovej pasty TT 5011 10 Ω/□ 
s aktuálnym plošným odporom 10,272 Ω/□. Rozptyl hodnôt plošného odporu natlačených 
rezistorov bol najmenší u pást TT 5021 a 31, s percentuálnou smerodajnou odchýlkou v okolí 
6%. 

Pre stanovenie TKR bol zhotovený prípravok pozostávajúci z pružných dvojradových 
konektorov s pozlátenými kontaktmi, do ktorých boli zasunuté merané vzorky, z plochého 
obojstranného konektora s pozlátenými kontaktmi s rastrom 2,54 mm, plochého pripájacieho 
káblu a banánikov pre pripojenie k multimetru. Merania boli realizované použitím multimetra 
Rigol DM 3061 a klimatickej komory C65/100. TKR bolo odmerané pre rezistory všetkých 
dekád v rozsahu teplôt od -40 do 120°C. Z nameraných hodnôt odporu bolo vypočítané TKR 
podľa vyššie uvedeného vzťahu. 
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Tab. 3  TKR pre jednotlivé dekády odporových pást a odchýlka odporu natlačených rezistorov v teplotnom rozsahu  
-40 – 120°C. 

typ pasty plošný 
odpor 

TKR [ppm/°C] 
aktuálny 

TKR [ppm/
°C] pôvodný

odchýlka od pôv. 
hodnoty TKR [%]

odchýlka odporu  
(-40/120°C) [%] 

TT 5011 10 Ω/□ -20/171 -100/150 -80/14 -0,085/1.71 
TT 5021 100 Ω/□ 195/799 100/150 95/432 -4/1.95 
TT 5031 1 kΩ/□ 41/105 -23/55 78/90 -0.25/1.03 
TT 5041 10 kΩ/□ -110/-45 -34/19 223/137 -0.66/0.45 
TT 5051 100 kΩ/□ -3260/1760 -8/15 40650/11633 7.95 
TT 5061 1 MΩ/□ -26244/14491 -100/-83 26144/17359 68 

Zo stanovených teplotných koeficientov odporu vyplýva, že najmenšie odchýlky od hodnoty 
udávanej výrobcom boli dosiahnuté u odporovej pasty TT 5011 s aktuálnym teplotným 
koeficientom odporu -20/171 ppm/°C, ktorý sa líši od hodnoty udávanej výrobcom o -80/14%. 
Odchýlka meraných odporov natlačených hrubovrstvových rezistorov bola u pást TT 5011, TT 
5021, TT 5031 a TT 5041 do 4%, pasty je možné posúdiť ako vhodné pre tlač hrubovrstvových 
rezistorov. U pasty TT 5051 bola odchýlka odporu 7,95%. Pri použití tejto pasty je potrebné pri 
návrhu rezistorov počítať s touto zvýšenou odchýlkou. 68% odchýlka dosiahnutá u pasty TT 
5061 indikuje, že táto pasta už nie je vhodná pre tlač hrubovrstvových rezistorov.         

Výstupom práce sú uvedené rekalibračné hodnoty plošného odporu a teplotného koeficientu 
odporu pre zvolené odporové pasty a odporúčania pre ich použitie.. 
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Abstract — The aim of this paper is to analyze and automate the execution of test cases, which 

have been designed and executed manually on the Windows 7 platform in RWE IT Slovakia – 

division Test Center Košice. The company uses customized Windows 7 operating system called 

SmartClient. The system has to be tested before any deployment to operation. The paper shows an 

implementation of automated solution for installation testing. This approach helped with increasing 

of quality and productivity. 

Keywords — test automation, testing tool, Windows 7, RWE IT Slovakia 

I. INTRODUCTION 

Even if software is developed using a rigorous discipline, it may contain significant number 

of bugs (Dijkstra’s law) [1]. Therefore, the need for software testing is necessary, and it has 

some logical reasons: 

 It is important to check the reliability of software.

 To ensure that the software does not contain any bugs, which can become a reason for

failure. 

 To ensure that the software respects its specification and meets non-functional

requirements. 

 To ensure  that users are capable of using the software and to check whether software works

with other software and hardware it needs to work with. 

Software testing is an investigation conducted to provide stakeholders with information about 

the quality of the product or service under test [2]. 

On the other side, the need for speed is practically the mantra of the information age. 

Because technology is now being used as a competitive weapon on the front lines of customer 

interaction, delivery schedules are subject to market pressures. Economic pressures demand 

resources and cost reductions as well, leading many companies to adopt automation to reduce 

time to market as well as cut testing budgets [3]. 

RWE company applies customized Windows 7 platform, the so called SmartClient 

solution. The SmartClient is a Windows 7 operating system tailored with user’s application 

package. Earlier the SmartClient was manually tested before its deployment. Regarding the 

points above, we faced a challenge – “Can we reduce the testing time and cost of the 

deployed software and to improve software quality this way”? 

II. GOALS

Cost, schedule, and quality are the parameters that are critical to the success of any software 

development and product. In order to overcome the challenge, we decided for test 

automation, which means to create and use of special software (separate from the software 

being tested) to control the execution of tests and to compare the actual outcomes with the 

expected outcomes. Test automation can execute repetitive tasks in a formalized way; it can 

input data into the system under test, start processing, compare the expected and the actual 
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results, and generate detailed test report. However, test automation demands financial 

investment, skilled testers and also knowledge for designing and implementing such a tool. 

The decision for test automation was supported by following requirements on the 

SmartClient solution: 

 It is huge international corporate solution (some 10k users)

 It has to be installed on various hardware.

 It has to have a couple of mutations (regional and language settings, time zones, different

keyboards). 

 It has to be secure (company policy) and ensure performance (based on specific

requirements). 

This shows high volume and need for various types of testing – functional testing, 

performance and security testing. In the first iteration, we decided to focus on the automation 

of the functional tests. 

Figure 1 shows the simplified model of SmartClient package. 

Fig. 1 SmartClient package 

III. ANALYSIS

Testers in Test Center Košice at RWE IT Slovakia performed 62 test cases on every 

SmartClient installation for ensuring the required level of quality. Test cases verify mainly the 

functionality of the installation, performance parameters and security. The test cases were 

analyzed and selected for test automation. There were also unsuitable candidates, for instance 

test cases that required rebooting computer. Finally, a set of 26 test cases had been chosen for 

the first iteration of test automation. As an example and for gaining a more detailed picture, 

we introduce a list of basic test cases, which have been implemented: 

– Installation Control

Administrators groups - check, whether all required members are in certain group. 

– Language And Time Settings

Check keyboard layout (default input language), Regional and language settings (default 

display language), check Timezone settings. 

– Basic SmartClient

Check required Desktop icons, Library local data, Offline files, Power options, RWE 

fonts, Screen saver and Wallpaper. 

– Software Installation

e.g. MS Outlook – check of the basic functionality. 

– Internet Explorer

Check searching engine (Google), check basic functionality of web browsing. 

– Adobe Flash Player and Adobe Shockwave Player

– Silverlight plugin and Java.

– Log Files Control

Check, whether the errors were occurred during SmartClient installation. 

– Functional hardware control

Hardware 

Operating System 

Windows 7 

App 04 App 05 App 06 

App 01 App 02 App 03 
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HP protect tool, LAN availability, Screen resolution. 

– SCCM Client

Control of the test automation is provided through the convenient structure scripting. The 

solution has been developed in C# programming language and .NET framework. The final 

code must be managed, which means that it does not have a direct access to computer 

memory, but it uses runtime, which controls the correctness of the memory access. The created 

application for test automation must be simple, user-friendly (usability), not expensive for 

development, and fast (high performance). 

IV. SOLUTION AND RESULTS

A tester has to have full control over the test automated solution. He can select whatever check 

he wants for execution by selecting of individual checks. He can select all by clicking the 

button “Select All”. Tester can display application logs and examine behavior of the 

application, clear the list of logs or clear listview, where the results of the executed checks are 

displayed. Checks that were displayed with green font, passed the test, this is the expected 

result. Checks that were displayed with red font, failed the test, these checks must be reported. 

If check is displayed with yellow font, it means that it has to be checked further by tester 

himself (a kind of warning) and after that tester will make a decision, whether the check passes 

or fails. 

The following 3 files are created after running the application (at the end of the test) and 

can be used for further investigation: 

 Log file – the file contains a list of application logs, which represent an information usable for

the administrator of the application. Administrator can analyze the behavior of the application

during the test run.

 List of Checks – the file contains a list of all selected checks and their results, which are

executed on every SmartClient installation.

 XslLogs file – this allows a transformation of XML files to HTML format. It is used for

displaying the logs in web browser.

Figure 2 shows the graphical user interface of the automated solution. 

Fig. 2 Test automation tool for testing the installation of the  SmartClient 

We evaluated the achieved results by comparing the time for manual execution of the 

selected test set and the time required by the automated solution. The average time spent by 

manual execution is about 15 minutes for one SmartClient installation. Automated solution 

executes the tests in 5 minutes for one SmartClient installation. This simple comparison 

demonstrates that the automated solution is about 3 times faster than the manual testing. 

Let us calculate how many mandays we could save on the yearly basis. We assume the 

automation is used for testing of 10 different machines (different hardware – notebooks and 
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thin clients), with all together around 45 test cycles on those machines (4 to 5 cycles per 

machine). We effectively test 40 weeks. The calculated time saving is shown in figure 3. The 

usage of the automated solution can save around 300 hours a year (37.5 mandays a year, where 

1 manday is 8 working hours). 

Fig. 3 Calculated saving – manual versus automated testing 

V. CONCLUSION 

The article deals with automation of test cases for installation testing of customized Windows7 

solution - SmartClient. Automated solution is one of the project’s outputs and it runs on the 

different versions of the SmartClient, on different language versions of the operating system 

and also on different hardware platforms (32-bit and 64-bit computers). The user interface of 

the automated solution is very simple and easy to use, which was also one of the requirements. 

The solution provides all the required functionality for automated execution of the selected tests 

and evaluates the obtained results. 

The major achieved results are the time saving of test execution and cost reduction for 

selected set of test cases. It means higher efficiency of testing and increase of productivity. It is 

worth to mention positive side effects of test automation, which were achieved as well. Test 

automation supports better accuracy and reliability (by eliminating human error), better 

auditability (by comprehensive results as evidence), and better test reusability (same tests are 

executed simultaneously on multiple machines, environments and configurations). 

On the other side, not all test cases are suitable candidates for test automation; even it is 

possible to automate them. To automate such test cases would mean spending too much effort, 

however, the output value would be too low.  

The next version of the application is aimed to automate test cases, which automate 

verification of the basic functionalities and settings of MS office applications. 
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Abstrakt — Lineárna diskriminačná analýza (LDA) patrí medzi populárne lineárne 
transformačné techniky v systémoch automatického rozpoznávania reči (ARR). Používa sa na 
extrakciu robustných rečových príznakov s dobrými diskriminačnými vlastnosťami. Parametre 
diskriminačnej analýzy sa zvyčajne estimujú z príznakových vektorov zatriedených do fonetických 
tried. V prípade veľkých rečových korpusov objem rečových dát v triedach významne narastá, 
preto môže byť estimácia parametrov z hľadiska výpočtových nárokov problematická. V takýchto 
prípadoch je vhodné využiť postupy výberu príznakov z originálnej príznakovej množiny s cieľom 
redukcie objemu pôvodných dát v triedach. Zabezpečí sa tým tiež oddelenie relevantnej zložky od 
irelevantnej na úrovni tried. Tento článok sa zaoberá rôznymi metódami výberu príznakov v LDA. 
Výber sa uskutočňuje na základe počítania vzdialeností použitím Euklidovskej, Manhattan a 
Mahalanobisovej vzdialenostnej metriky. Redukované triedy sa potom využijú na hlavnú estimáciu 
parametrov LDA. Použité postupy sú evaluované vo viacerých testovacích scenároch s využitím 
reálneho rečového korpusu v úlohe rozpoznávania spojitej reči s veľkým slovníkom pre slovenčinu. 
Experimentálne výsledky sú porovnané s referenčným LDA modelom a dokazujú, že použité 
postupy v niektorých konfiguráciách vylepšujú úspešnosť rozpoznávania referenčného modelu.  

Kľúčové slová — akustické modelovanie, lineárna diskriminačná analýza, rozpoznávanie reči, 
výber príznakov, vzdialenostné metriky 

I. ÚVOD 
Výber príznakov je v dnešnej dobe veľmi dôležitou súčasťou procesu spracovávania rôznych 

typov dát. Zohráva významnú úlohu hlavne pri spracovávaní objemných dát, ktoré sú tvorené 
veľkým počtom príznakov. Analýza kompletnej príznakovej množiny by značne ovplyvnila 
časové trvanie potrebných výpočtových procesov so zvýšenými kapacitnými nárokmi pri 
uschovávaní týchto dát. Mnohokrát stačí pracovať len so zlomkom príznakov, ktoré sú 
relevantné. Veľmi dôležité je túto skupinu príznakov správne identifikovať. Potom je 
pravdepodobné, že dosiahnuté výsledky sú ešte uspokojivejšie než tie, ktoré by sa získali 
analýzou kompletnej príznakovej množiny. Správna metóda výberu príznakov okrem úspory 
času umožní aj dosahovať lepšie výsledky aplikácie tej ktorej metódy.  

Hlavným cieľom tohto článku je deklarovať vhodnosť aplikácie rôznych metód výberu 
príznakov na fonetické triedy lineárnej diskriminačnej analýzy (LDA) s využitím rečovej 
databázy. Pomocou LDA sa následne vykoná transformácia rečových nahrávok, ktoré potom 
predstavujú vstup pre procesy akustického modelovania. Výsledkom akustického modelovania 
a testovania sú úspešnosti rozpoznávania LDA modelov vzniknutých na základe dát 
spracovaných metódami výberu príznakov. Dosiahnuté výsledky sú následne porovnávané s 
úspešnosťami referenčného LDA modelu trénovaného z úplnej trénovacej množiny. 

II. VÝBER PRÍZNAKOV

 Existuje množstvo metód, ktoré je možné použiť na výber príznakov. Voľba konkrétnej 
metódy závisí od formátu, v ktorom sú data interpretované. Pre výber príznakov existujú dva 
základné prístupy – výber príznakov pod dohľadom (v angl. supervised feature selection) 
a výber príznakov bez dohľadu (v angl. unsupervised feature selection). Metódy patriace do 
prvej skupiny vyžadujú vopred označené jednotlivé príznaky [1]. V našich experimentoch sa 
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výber príznakov aplikoval na triedy foném rečovej databázy, čo znamená, že všetky príznaky 
vrámci jednej triedy majú rovnaké označenie (popis). To znemožňuje použitie niektorej z 
metód pracujúcich pod dohľadom. Preto je potrebné použiť niektorú metódu z druhej skupiny, 
kde jednotlivé príznaky nie je nutné mať vopred označené. Metódy, ktoré sa v experimente 
použili, nie sú považované za štandardné metódy prístupu výberu príznakov. Ich základom je 
výpočet vzdialeností medzi príznakovými vektormi v triede a referenčným vektorom. 
Vzdialenosti sa následne usporiadajú podľa veľkosti a vyhodnotia. Vyhodnocovanie prebieha 
vzhľadom na stanovenú prahovú hodnotu. Na výpočet vzdialeností sa použili tri vzdialenostné 
metriky. Prvou je Euklidovská metrika [2] (vzdialenosť) definovaná vzťahom: 

 2

1

( , ) ,
n

i i
i

d P Q q p


   (1) 

kde d(P,Q) je vzdialenosť bodov P a Q v n-rozmernom priestore, pričom pi a qi sú súradnice 
bodov. Druhou metrikou je vzdialenosť Manhattan [2] definovaná nasledovne:  
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i i
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   (2) 

Treťou metrikou je Mahalanobisova metrika [3], v našom prípade určená na výpočet 
vzdialenosti d medzi príznakovým vektorom x a vektorom stredných hodnôt . Je definovaná: 

   1' ,d x x      (3) 

kde  je kovariančná matica distribúcie. Táto metrika na rozdiel od prvých dvoch zohľadňuje 
vnútornú štruktúru príznakovej množiny z hľadiska kovariancie . 

III. LINEÁRNA DISKRIMINAČNÁ ANALÝZA

LDA je známa štatistická metóda redukcie rozmeru dát, ktorá transformuje originálne N-
rozmerné dáta na p-rozmerné (p<N) pri uchovaní čo najväčšieho množstva diskriminačnej 
informácie. Cieľom LDA je vypočítať transformačnú maticu W, ktorá sa využije na 
transformáciu trénovacej a testovacej množiny. Maticu W je možné získať aplikáciou 
spektrálneho rozkladu (v angl. eigendecomposition) na kovariančné matice. Výsledkom 
rozkladu je medzi inými aj súbor N vlastných vektorov, ktoré sa využijú na zostavenie 
transformačnej matice. V LDA sú definované dve kovariančné matice na zachytenie 
rozptylových vlastností rečových dát (príznakových vektorov) rozdelených do k fonetických 
(LDA) tried 1 až k, pričom trieda i obsahuje ni elementov. Potom platí: 
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pričom n je počet všetkých elementov (príznakových vektorov) v trénovacom korpuse. Prvou je 
vnútrotriedna kovariančná matica (v angl. within-class covariance matrix) W a je definovaná: 
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        (5) 

Matica kvantifikuje kvalitu zhlukov (tried) a vzniká škálovaním vnútrotriednych 
kovariančných matíc i jednotlivých tried (LDA sa v tomto prípade využíva na transformáciu 
nezávislú od triedy). Poznamenávame, že i predstavuje vektor stredných hodnôt i-tej triedy. 
Druhou maticou je tzv. medzitriedna kovariančná matica (v angl. between class covariance 
matrix) B určená na kvantifikáciu rozptylu (kovariancie) medzi triedami. Je definovaná: 
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     (6) 

kde  je vektor globálnej strednej hodnoty. Je potrebné poznamenať, že premenná x vo vzťahu 
(5) reprezentuje supervektor vytvorený zreťazením základných príznakových vektorov na 
niekoľkých J susedných rámcoch. Supervektory slúžia na zahrnutie kontextovej informácie 
a môžu prispieť k zvýšeniu úspešnosti aplikácie LDA. V našich experimentoch sme použili 
dĺžku kontextu J=0 (bezkontextová LDA) a J=3. Cieľom LDA je maximalizácia pomeru 
vzdialenosti medzi triedami a vzdialenosti v rámci triedy. Takto sa dosiahne maximálna 
diskriminácia. Inými slovami, cieľom je dosiahnuť maximalizáciu medzitriedneho rozptylu a 
minimalizáciu vnútrotriedneho rozptylu [4][5]. V nasledujúcom kroku, transformačná matica 
W môže byť získaná aplikáciou spektrálneho rozkladu na maticu 1

W B
  , pričom sa zvolí 

vhodný počet vlastných vektorov p korešpondujúcich s p najväčšími vlastnými hodnotami. 
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IV. APLIKÁCIA POSTUPOV VÝBERU PRÍZNAKOV V LDA
A. Cieľ experimentu 
Cieľom experimentov zameraných na výber príznakov je redukcia veľkosti fonetických tried 

LDA z dôvodu veľkej početnosti. Výberom vyhovujúcich príznakových vektorov (zvolených na 
základe kritérií vzdialenostnej metriky) z každej triedy sa vytvorí súbor redukovaných 
fonetických tried, ktoré sa použijú na estimáciu štatistických parametrov LDA obvyklým 
spôsobom. Získa sa tým úspora času a kapacitných nárokov pri udržaní pôvodnej úspešnosti 
metódy, prípadne sa dosiahne aj jej vylepšenie. 

B. Príprava dát 
Vstupom do procesu výberu príznakov boli úplné fonetické triedy LDA pochádzajúce 

z triediaceho procesu. Každá trieda korešpondovala s jednou slovenskou fonémou a bola 
reprezentovaná množinou príznakových vektorov. Počet vektorov bol pre jednotlivé triedy 
rôzny. Trieda s najmenšou početnosťou bola tvorená počtom vektorov približne 2000 a 
najväčšia trieda pozostávala z vyše jedného milióna príznakových vektorov. Výber príznakov 
sa aplikoval na dve množiny tried foném, kde jedna bola tvorená bezkontextovými vektormi 
(J=0) a druhú tvorili triedy s kontextom so supervektormi (J=3). Bezkontextový vektor je taký 
typ príznakového vektora, ktorý pozostáva z 13-tich prvkov (13 MFCC koeficientov) a 
supervektor je príznakový vektor tvorený 39-timi prvkami (nazývaný aj ako vektor s 
jednoduchým kontextom). Na triedy pripravené opísaným spôsobom sa v nasledujúcom kroku 
aplikoval výber príznakov. Implementácia postupov bola vykonaná v programovom prostredí 
MATLAB. 

C. Výber príznakov a overenie veľkosti 
Výber príznakov sa realizoval podľa troch vzdialenostných metrík opísaných v kapitole II. 

Ako už bolo spomenuté, výsledkom aplikácie výberu príznakov bola množina redukovaných 
tried (znížený počet vektorov matice reprezentujúcej danú triedu, pričom dimenzia matice 
ostala nezmenená). Bolo zvolených niekoľko rôznych redukcií pre všetky tri metriky. Keďže 
ide o výber príznakov na základe počítania vzdialeností, je dôležité upresniť, medzi čím, resp. 
akými prvkami sa vzdialenosť počítala. Išlo o výpočet vzdialenosti medzi vektorom stredných 
hodnôt matice aktuálne spracovávanej triedy a jednotlivými vektormi matice. Po výpočte 
vzdialeností pre každý vektor matice sa získané hodnoty vzdialeností zoradili vzostupne podľa 
veľkosti a podľa vopred stanovenej výslednej redukcie sa stanovila prahová hodnota 
vzdialenosti. Na základe nej, sa vybrali len tie príznakové vektory, ktorých vzdialenosť od 
vektora stredných hodnôt bola menšia ako je stanovená prahová hodnota. Vektor stredných 
hodnôt možno považovať za štatistický údaj, reprezentujúci danú triedu. Vyhovujúce vektory 
boli uložené do separátnej – redukovanej triedy s rovnakým názvom.  
 Po procese výberu príznakov pre všetky triedy bolo potrebné každú triedu separátne 
skontrolovať z hľadiska jej novej početnosti. Bolo nutné overiť, či počet vektorov matice je 
minimálne rovný počtu prvkov (dimenzii) vektora. V prípade bezkontextových tried, 
minimálny počet vektorov musel byť ni=13, pri vektoroch s jednoduchým kontextom (resp. 
supervektoroch) musel byť minimálny počet ni=39. Pokiaľ táto podmienka nebola splnená, 
daná trieda bola z množiny fonetických tried vylúčená, pretože jej prítomnosť by mohla 
negatívne ovplyvniť procesy estimácie parametrov LDA (singularita matíc a pod.). 

D. Aplikácia LDA na redukované triedy 
Po vytvorení tried foném s redukovanými veľkosťami a následnom overení početnosti bola 

aplikovaná LDA. Proces estimácie parametrov zodpovedal kapitole III. Výsledkom estimácie 
bola transformačná matica W, ktorá sa použila na lineárnu transformáciu trénovacích aj 
testovacích nahrávok. Estimačný proces bolo potrebné vykonať pre všetky typy výberu 
príznakov a rôzne miery redukcie veľkosti pôvodných tried. Vytvorené LDA modely sú 
výsledkom rôzne veľkých redukcií, uskutočnených tromi rôznymi vzdialenostnými metrikami, 
ako pre triedy bez kontextu, tak aj pre triedy s jednoduchým kontextom. Každá vytvorená LDA 
množina bola potom využitá na akustické modelovanie. Symbolická bloková schéma 
znázorňujúca proces aplikácie opisovaných experimentálnych postupov (výber príznakov, 
estimácia LDA, transformácia, akustické modelovanie) je uvedená na Obr. 1. 
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Obr.  1 Bloková schéma procesu aplikácie výberu príznakov, LDA a akustického modelovania 

V. PODMIENKY EXPERIMENTOV 
A. Rečový korpus a parametrizácia reči 
Z dôvodu evaluácie implementovaných postupov bola zvolená slovenská rečová databáza 

ParDat1 [6], obsahujúca približne 100h spontánnych parlamentných debát. Databáza bola 
nahraná od 120 rečníkov (približne 90% mužov) v NR SR. Dĺžka trvania nahrávok je v 
rozsahu 10s až niekoľko desiatok sekúnd. Trénovaciu množinu tvorí 36917 nahrávok a 
testovaciu tvorí 884 iných nahrávok. Nahrávky boli parametrizované podľa štandardnej MFCC 
(Mel-Frequency Cepstral Coefficients) schémy (t.j. 25ms Hammingovo okno, 10ms perióda 
oknovania, 26 kanálov v melovskej banke filtrov). Výsledkom boli 13-rozmerné MFCC 
vektory, ktoré boli použité ako vstup pre LDA.  

B. Akustické modelovanie 
Systém automatického rozpoznávania reči (ARR) používal kontextovo nezávislé monofónny 

modelované trojstavovými ľavo-pravými skrytými Markovovými modelmi. Každý stav bol 
modelovaný zmesou Gaussovych funkcií hustoty pravdepodobnosti s počtom 1-256 (s 
mocninou 2). Počet monofón korešpondoval s počtom LDA tried. Pri testovaní bol využitý 
bigramový jazykový model. Veľkosť slovníka bola približne 125 000 slov. Počas trénovacieho 
aj testovacieho procesu boli k základným LDA koeficientom dopočítané dynamické 
koeficienty, výsledkom čoho boli 39-rozmerné LDA vektory a akustické modely.  

C. Evaluácia 
Za účelom evaluácie navrhnutých postupov bol zvolený parameter presnosť, resp. úspešnosť 

rozpoznávania, ktorý bol vypočítaný ako pomer počtu všetkých správne rozpoznaných slov 
(výstup z rozpoznávača) k počtu všetkých referenčných slov. 

VI. VÝSLEDKY EXPERIMENTOV A VYHODNOTENIE

 Výsledky experimentov sú rozdelené do dvoch hlavných častí. Prvá časť obsahuje 
vyhodnotenie úspešností rozpoznávania modelov založených na redukovaných LDA triedach 
bez kontextu. V druhej časti sú vyhodnotené úspešnosti rozpoznávania modelov založených na 
redukovaných LDA triedach s jednoduchým kontextom. Dosiahnuté úspešnosti sú 
porovnávané s úspešnosťami referenčného LDA modelu, ktorého parametre boli estimované 
na základe pôvodných – úplných fonetických tried. Poznamenávame, že z väčšieho množstva 
vytvorených redukovaných LDA modelov boli do finálnych tabuliek zobrazené len maximálne 
dosiahnuté úspešnosti pre každú vzdialenostnú metriku, pričom pri každej hodnote je uvedená 
príslušná miera redukcie veľkosti pôvodnej triedy. 

A. LDA triedy bez kontextu 
Pri tomto type experimentu sa pre všetky použité metriky vykonávalo päť rôznych redukcií 

veľkosti pôvodných fonetických tried. Konkrétne, redukované množiny po výbere príznakov 
mali 1%, 5%, 10%, 30% a 50% veľkosti pôvodnej triedy. Spomedzi všetkých maximálnych 
hodnôt každej použitej metriky boli vybrané globálne maximálne hodnoty v percentách a sú 
uvedené v Tab. 1, ktorá porovnáva jednotlivé prístupy k výberu príznakov v závislosti od počtu 
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Gaussovych zmesí. Pre lepšiu orientáciu je uvedené aj grafické vyhodnotenie maximálnych 
hodnôt úspešností LDA modelov a je uvedené na Obr. 2.  

Na základe výsledkov uvedených v Tab. 1 a príslušného grafického vyhodnotenia na Obr. 2 
je možné prehlásiť, že pre každý typ výberu príznakov bolo dosiahnuté určité vylepšenie 
referenčnej úspešnosti rozpoznávania. Podľa hodnôt v tabuľke je zrejmé, že najúspešnejšími 
metrikami boli Euklidovská a Manhattan, pričom pri použití Mahalanobisovej metriky bolo 
dosiahnuté vylepšenie len v jednom prípade 256 zmesí. Z globálneho hľadiska však bola 
referenčná úspešnosť vylepšená pri všetkých počtoch Gaussovych zmesí (viď graf na Obr. 2). 

Tabuľka 1 
Maximálne dosiahnuté úspešnosti rozpoznávania [%] redukovaných LDA modelov a ich globálne maximá (triedy bez 

kontextu) 

Počet 
zmesí 

Ref. 
LDA 

Euklid. 
metrika 

Miera 
redukcie 

Manhatt. 
metrika 

Miera 
redukcie 

Mahalan. 
metrika 

Miera 
redukcie 

Max. 
LDA 

Max. 
vylepšenie 

1 82,65 83,97 50% 83,80 50% 83,41 50% 83,97 +1,32 
2 84,41 85,50 50% 85,59 50% 85,30 10% 85,59 +1,18 
4 86,45 87,65 50% 87,66 50% 87,20 30% 87,66 +1,21 
8 88,52 89,43 50% 89,42 50% 89,05 5% 89,43 +0,91 
16 89,86 90,66 50% 90,44 5% 90,27 5% 90,66 +0,80 
32 90,94 91,13 10% 91,20 5% 91,19 1% 91,20 +0,26 
64 91,56 91,94 50% 91,80 50% 91,59 5% 91,94 +0,38 

128 91,99 92,37 50% 92,27 1% 92,29 30% 92,37 +0,38 
256 92,42 90,70 50% 92,68 30% 92,73 1% 92,73 +0,31 
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Obr.  2 Grafické znázornenie maximálneho vylepšenia referenčného LDA modelu s využitím výberu príznakov (triedy 
bez kontextu) 

B. LDA triedy s jednoduchým kontextom 
V tomto experimente sa pre použité metriky vykonávali tri rôzne redukcie veľkosti 

pôvodných fonetických tried. Redukované množiny po výbere príznakov mali 1%, 5% a 10% 
veľkosti pôvodnej triedy. Spomedzi všetkých maximálnych hodnôt každej metriky boli vybrané 
globálne maximálne hodnoty v percentách a sú uvedené v Tab. 2, ktorá má podobnú štruktúru 
ako Tab. 1. Grafické vyhodnotenie maximálnych hodnôt z tejto tabuľky je uvedené na Obr. 3.  

Na základe výsledkov uvedených v Tab. 2 a príslušného grafického vyhodnotenia na Obr. 3 
je možné prehlásiť, že najlepšie výsledky poskytuje metrika Manhattan, pretože takmer vo 
všetkých prípadoch bolo dosiahnuté vylepšenie (s výnimkou 128 zmesí). Druhým 
najuspokojivejším prístupom je Euklidovská metrika. Neuspokojivé výsledky poskytuje metrika 
Mahalanobisova, pretože len v jednom prípade z deviatich (256 zmesí) dosahuje vylepšenie 
referenčnej úspešnosti. Predpokladáme, že príčinou neúspechu Mahalanobisovej metriky je 
zahrnutie kovariančných vlastností dát, presnejšie však problém môže byť zakorenený 
v operácii inverzie kovariančnej matice pri výpočte vzdialenosti. Z globálneho hľadiska bola 
referenčná úspešnosť vylepšená takmer pri všetkých počtoch Gaussovych zmesí, s výnimkou 
128 zmesí (viď graf na Obr. 3). 
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Tabuľka 2 
Maximálne dosiahnuté úspešnosti rozpoznávania [%] redukovaných LDA modelov a ich globálne maximá (triedy s 

jednoduchým kontextom) 

Počet 
zmesí 

Ref. 
LDA 

Euklid. 
metrika 

Miera 
redukcie 

Manhatt. 
metrika 

Miera 
redukcie 

Mahalan. 
metrika 

Miera 
redukcie 

Max. 
LDA 

Max. 
vylepšenie 

1 81,19 81,55 10% 81,82 1% 78,03 5% 81,82 +0,63 
2 83,55 84,08 1% 84,05 10% 81,26 5% 84,08 +0,53 
4 85,34 86,94 1% 86,94 10% 84,38 1% 86,94 +1,60 
8 87,90 89,07 5% 88,78 1% 87,65 5% 89,07 +1,17 
16 89,75 89,98 5% 90,36 1% 89,55 5%, 10% 90,36 +0,61 
32 90,92 90,79 5% 91,09 5% 90,64 5% 91,09 +0,17 
64 91,59 91,63 5% 91,77 10% 91,56 1% 91,77 +0,18 

128 92,39 92,15 10% 92,31 1% 92,18 1% 92,31 -0,08 
256 92,53 92,68 10% 92,85 1% 92,65 5% 92,85 +0,32 
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Obr.  3 Grafické znázornenie maximálneho vylepšenia referenčného LDA modelu s využitím výberu príznakov (triedy s 
jednoduchým kontextom) 

VII. ZHRNUTIE A ZÁVER

 Na základe dosiahnutých výsledkov je možné všetky použité metódy výberu príznakov 
považovať za vhodne zvolené, pretože pomocou nich vytvorené redukované LDA modely si 
nielen že udržali úspešnosti rozpoznávania na úrovni hodnôt referenčného LDA modelu, ale 
väčšinou ich dokázali aj zvýšiť. Pri triedach bez kontextu sa dospelo k vylepšeniu úspešností 
pri každej z použitých metrík. Pri triedach s jednoduchým kontextom sa najlepšie osvedčil 
výber príznakov pomocou Manhattan a Euklidovskej metriky, zatiaľ čo výrazne negatívny 
účinok preukázala Mahalanobisova metrika.  
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Abstract — This paper deals with the measurement and comparison of several pyranometers for  

The Laboratory of Renewable Energy Sources. For this measurement the Compact DAQ platform 

from National Instruments manufacturer was used. Several experimental measurements with 

pyranometers including a comparison and calibration of the devices was done. After calibration was 

reached high conformity of measurement results. 

Keywords — LabView, pyranometer, solar radiation, compact DAQ 

I. INTRODUCTION 

Solar energy use is being nowadays in huge expand. It is very effective way how to produce 

energy now and huge opportunity for the future. This will decrease use of nonrenewable energy 

sources, which we will run out [6]. For this reason nowadays is big emphasis put on production 

and use of renewable energy sources. Solar energy is one of the clean energy sources. It will be 

accessible to us for several billions of years [2],[4],[5]. 

Great development in the last decade had a solar power plant operating on the principle of 

direct conversion of sunlight into electricity using photovoltaic effect[3]. 

It is necessary to measure various parameter of different solar equipment to demonstrate the 

efficiency and precision of gathered values. This can be done by various techniques. The one I 

used here is automatic measurement system from company National Instrument called Compact 

DAQ [3]. 

It is very important to gather as much needed values as it is possible. Measuring and data 

gathering stations are usually complicated and provide us with wide area of measured values. 

For this reason, according the complexity of the experiment, we have to choose proper values 

that can be obtained.  

II. INTENSITY OF SOLAR RADIATION

Intensity of solar radiation is one of the very important parameter that has to be gathered 

from measurements. It is providing us the amount of energy that is radiated from the Sun and 

impacted to the Earth’s surface. These measurements are done by special precise solar 

equipment which is called pyranometer. At laboratory of renewable energy sources six of them 

are used. Three pyranometers Kipp & Zonen CMP6 widely use in worldwide meteorology 

network, one Kipp & Zonen type CMP3 and two Peleng pyranometers from USSR production. 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 576

Fig. 1  Pyranometer Kipp & Zonen CMP6 used for experiments 

Source : [1] 

They do not need power supply and provide power output in range from 0V to 20mV. They 

are first class devices with wide area of use. Technical product specifications of them are in 

table below: 
Table 1  

Tech spec of pyranometer CMP 6 [1] 

Spectral range 285 to 2800 nm 

Sensitivity 5 to 20 µV/W/m² 

Response time 18 s 

Directional error (up to 80° with 1000 W/m² 

beam) < 20 W/m² 

Temperature dependence of sensitivity (-10 ºC 

to +40 ºC) < 4 % 

Operational temperature range -40 °C to +80 °C 

Maximum solar irradiance 2000 W/m² 

Field of view 180 ° 

Each one pyranometer has different value of calibration and for this fact it is very important 

to be careful with calculations for each device used. Without provided constant the output from 

pyranometers is just value in millivolts, because we won’t be able to determine the intensity 

without it. 

III. AUTOMATED MEASUREMENTS OPTIONS OF SOLAR RADIANCE PARAMETERS 

These measurements can be performed in several ways. Two main ways how measurement 

can be performed are: 

 Manually

 Automated

If we want to measure manually it is very uncomfortable way because during all day the 

results from multi meter have to be entered one after another. Firstly this kind is not very 

precise and secondly it is very time consuming. Automated measurements are done by some 

kind of automated machines. They are usually programmable and have wide area of use. 

 Measurements with usage of National Instrument hardware are very comfortable. 

Disadvantage is that knowledge of software is needed for programming, but very simple and 

complex environment and graphical programming language is provided. This simplifies work 

with it. Various possibilities from National Instruments company platforms can be chosen.  
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WSN platform which is abbreviation for wireless sensor network module provide good 

performance and big advantage in wireless connection, so no cabling between nodes is needed. 

This platform simplifies remote monitoring applications. It is completely customizable solution 

for monitoring. It has very low power consumption. NI WSN measurement nodes are very good 

choice for energy harvesting applications. It has operational power 300mW. For this low power 

consumption WSN end nodes can transfer up to three years on internal 4AA batteries. Other 

option is to connect it to some energy producing device such as photovoltaic panel. It has 4 

analog input channels. They can be configured independently. Voltage range is per channel 

±10V. It also has two bidirectional digital channels with voltage ranges commonly used in 

industry [1]. 

Compact DAQ is modular dada acquisition platform which provides good modularity a big 

variability of measuring sensors or values that can be measured. Disadvantage is that it requires 

computer during the measurement, but if provides real-time data visualization and great 

modifiability of them. 

Third option is Compact RIO, which differs from C. DAQ in internal possibilities for 

measuring. It provides real time value visualization, also developing mode where it runs under 

the supervision of computer, but after developing and testing is done, independent measuring 

from computer can run. We can say that this platform is most advanced from all three [1]. 

NI Compact DAQ provides sensor and electrical measurements in various environments and 

conditions. It consists of the: 

 Chassis

 NI C Series input / output modules

 Software

Fig. 2 Modules for measurement of pyranometers in NI`s Compact Rio platform 

IV. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS WITH COMPACT DAQ PLATFORM 

For measurement and calibration the pyranometers to measure precise solar intensity 

radiation with usage of C DAQ platform a program was required. It was created with use of 

graphical programming software Lab View Fig.3. It is cooperating and provided for such 

purposes from company National Instruments as it was introduces before. Objectives of this 

measurement are. 

 Measure the output voltages of pyranometers in the range 0 to 20 mV

 Determination of the actual intensity of solar radiation in Wm2 using calibration

constants of Kipp&Zonen CMP6 pyranometers 

 Display a waveform of intensity of solar radiation during the measurement interval

 Display the differences between individual pyranometer measured values

 Determination of optimal calibration constant for each pyranometer Peleng and

Kipp&Zonen CMP3 
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Fig. 3 Measurement Program in LabVIEW software 

This experimental measurements deals with comparison of solar intensity radiation measured 

by three pyranometers Kipp&Zonen CMP6. They were already calibrated and this measurement 

showed us if the measured vales are in tolerance for these pyranometers and if there are some 

differences between them.  

As mentioned and explained earlier each of pyranometer used during this experiment has got 

different calibration constant. In this measurement three different pyranometers with unique 

calibration constant in the range 5 to 20µV/W/m² were used: 

 Kipp&Zonen CMP6_1: 0.01501 V/W/m2

 Kipp&Zonen CMP6_2: 0,01751 V/W/m2

 Kipp&Zonen CMP6_3: 0,01524 V/W/m2

Measurement was done during the day where nearly all possible weather conditions were 

presented. Very high intensity of direct solar radiation is mixed with low intensity because of 

the clouds and rainstorm during the day. All three pyranometers showed very similar decreases 

and increases in measured values according the weather. These results are graphically displayed 

in the figure 4. 

Table 2 
Min, max and average solar intensity 

K&Z CMP6_1 K&Z CMP6_2 K&Z CMP6_3 

avg (Wm2) 439,0471 438,3621 426,9948 

max (Wm2) 936,4047 934,1276 910,7528 

min (Wm2) 14,8776 14,3002 16,0673 
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Fig. 4 Measured values of solar radiation intensity 

In the first measurement all three were used. K&Z CMP 6_1 and 6_2 were mounted on a 

static console and should have very similar or the same outputs of intensity of solar radiation. 

The third one K&Z CMP 6_3 is mounted to the tracker system, so it wasn’t in perfect position 

to the sun and some of reflections or shadows from the PV panels may affect the result of 

measurement. For these reasons data from this pyranometer is less accurate but give us 

information how big difference is between static and on the tracker system mountings. 

   The biggest differences are at the end of the day when tracker system mounting provides 

slightly different values obtained. In the table 2 are values of minimal, maximal and average 

solar intensity measured by K&Z CMP6_1, K&Z CMP6_2 and K&Z CMP6_3 pyranometers. 

First two pyranometers have very similar results and differences between them are less than one 

percent, but the third one value is slightly different in comparison to them. Difference between 

third K&Z CMP6_3 and reference pyranometer K&Z CMP6_1 are 8% for minimal value of 

solar intensity, 2,8% for maximum value of solar intensity and 2,8% for average value of 

measured solar intensity. 

    The last measurement performed is very similar to the previous. The main difference is that C 

DAQ is connected to the switch in the machine room and it is sending data to the computer in 
the server room. This provides increased comfort of measuring and very precise data because 

whole day data from the sunrise till the sunset are measured and stored to the database. 

  In the table 3 are some of obtained data. Considering minimal difference between 

pyranometer K&Z CMP6_1, K&Z CMP6_2 it can be said that level of precision of this 

measurement is on very high level. Original grounded data cables to the card of C DAQ 

measuring card were used, which increased level of precision too. Differences between 
measured data are minimal and can be omitted.  

Table 3 
Whole day remote measurement data 

K&Z CMP6_1 K&Z CMP6_2 K&Z CMP6_3 

Avg (Wm2) 465,5656 466,3016 451,5697 

Min (Wm2) 3,6927 3,6829 4,0813 

Max (Wm2) 1008,9373 1008,2125 987,3483 
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     Again, bigger difference is from measured data form output of pyranometer K&Z CMP6_3. 
For this reason the results haven’t been implemented to the results in the graphical dependency 

of measured data on time. The dependency in the figure 4 provides very good overview of 

precision achieved for this measurement. Both lines are overlapping most of the time and just 

very small differences can be found.  

Fig. 3 Whole day remote measurement graph 

V. CONCLUSION 

 When considering same mounting of pyranometers, K&Z CMP6_1 and K&Z CMP6_2 can 

be taken into consideration. These were mounted to the static console and provided very precise 

results of measured intensity of solar radiation. Minimal or none differences between measured 

values are presented. This was proved by graphs and data tables. 

Problem with uncertainty of pyranometer K&Z CMP6_3 is probably caused by shadows and 

reflections from PV panels. They were placed very close to each other and at the same high 
level as pyranometer. For this reason we propose that console for mounting of this 

pyranometers  was raised above level of PV panels or mount it out of reach of any influence to 

him. All solar devices require for efficient and reliable operation Totally Productive 

Maintenance TPM for [6].  Renewable energy sources are optimal substitution of fossil fuel 

which degrade environment of our planet [5],[7].    
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Abstract — With climate changes and the increasing cost of fossil fuels, recent years have seen 

great focus on “green initiatives” in human activities. Number of installed renewable power plants is  

tremendously rising and has a tendency to rise even more. Important part of such energy stations 

are systems for monitoring, measurement and data acquisition. Experimental part of this work 

describes standalone off-grid system, located in Technical University’s premises with installed solar 

and wind power stations. During the project development it was necessary to resolve a whole range 

of associated problems. An effort for the equipment cooperation in local area network led to 

deployment of a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server for prompt IP address 

assignment and IP range management. Significant part of the project is dedicated to CompactRIO 

embedded system which was used as the core device for creating automated measurement and 

control system developed in LabVIEW programming environment. 

Keywords — LabVIEW, CompactRIO, off-grid system, solar cells, DHCP server 

I. INTRODUCTION 

The contribution brings the overview about types of renewable energy and describes various 

devices needed for energy acquisition and its distribution into electrical system in a standalone 

off-grid station. One of the goals is also centralizing the measurement into one user-friendly 

environment as well as grouping several platforms by using custom hardware and software 

units.  

II. THEORETICAL ANALYSIS OF ISSUES

With climate change and the increasing cost of fossil fuels, recent years have seen great focus 

on “green initiatives” in human activities: from solar heating to fuel-efficient planes and 

insulation in homes. With limited capacity of oil and other fossil fuels they are very likely 

getting even more expensive, therefore focusing on renewable energy resources is an important 

matter. 

Constant research and development in this type of problematic is a necessity in order to 

achieve products and systems with high efficiency and to utilize the most of the energy 

potential. Nowadays manufacturers target at increasing lucrativeness of their products, which 

means to improve energy gain and lower a product’s price. Measurement is an inseparable part 

of research and this is what we were focusing on – making the measurement effective, price 

efficient and fully automatic. These facts guarantee success in future deployment into practice. 

Our goal is to compare many renewable energy resources in an automated fashion and to bring 

up the best alternative when deploying them in real world. 

Measurement of energy is very popular sphere of problematic with increasing needs of 

efficiency and price of the final product. To have the measurement effective, quick and 

integrated, it is necessary to replace old measuring instruments by computers and measuring 

software that offer much more functionalities than a single measuring device. 

Measurement of Renewable Energy Resources 

using LabVIEW Environment  
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III. DESCRIPTION OF LABVIEW SOFTWARE

LabVIEW is a graphical programming language, which uses very intuitive environment for 

testing, monitoring and controlling systems using graphical icons and wires which reassemble a 

flowchart. It offers integration with thousands of hardware devices and it contains hundreds of 

libraries for creating virtual instrumentation. The LabVIEW is scalable across multiple 

operating systems and since its introduction in 1986 it has become an industry leader. It can run 

on several operating systems as Mac OS, Linux and all the versions of Windows OS [1]. 

LabVIEW provides a variety of features and tools ranging from interactive assistance to 

configurable user-defined interface. It is differentiated by its graphical programming language 

along with integrated compiler, a linker and debugging tools [2],[3],[4].   

There are plenty of benefits while programming in graphical language. Great advantage is 

shown up in using control systems. Nowadays, for controlling enginery, technological 

equipment and processes are used control systems in the form of PLC. They are often filled in 

with cards using analog inputs or outputs or other special cards for regulation, drive control, 

processing data from CCTV systems and so on. Interesting device series is CompactRIO, which 

part is FPGA gate field offering the proposal and realization customer’s tasks running in real-

time while integrated in the system. CompactRIO system has small dimensions, aluminum 

chassis and includes ports for various hot-swappable modules. 

IV. MEASUREMENT, CONTROL AND CATA COLLECTION ON COMPACTRIO PLATFORM

A. CompactRIO Architecture 

CompactRIO is a high performance programmable automation controller (PAC) and 

configurable control and acquisition system. It consists of a processor with real-time operating 

system (RTOS) which handles communication, execution tracing, data logging, processing and 

communication, a chassis with reconfigurable field-programmable gate array (FPGA) and 

swappable I/O modules. The processor behaves reliably and predictably and is capable of 

floating-point math with analysis. An FPGA is a reprogrammable silicon chip at the highest 

stage. It provides reliability and performance of its custom hardware while simultaneously 

keeping the flexibility of the system. It is better at smaller tasks which require higher speeds 

and more precise timing. At this time LabVIEW offers possibility for programmers to benefit 

from using FPGA without the knowledge of VHDL programming as it was so in the past. 

CompactRIO is completely programmable including real-time processor as well as human 

machine interface (HMI) which offers GUI to the user for monitoring and system setup. More 

specifically, CompactRIO uses LV with the RIO Scan interface. 

V. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS 

A. Project 

The purpose of project utilization on faculty of electrical engineering, department of power 

engineering, was to measure, evaluate, demonstrate and compare operation and properties of 

various types renewable energy resources in order to find out their advantages and 

disadvantages and possibilities of their mutual collaboration. Very important is comparison 

between  fixed and moving installation of different types of solar cells. Trackers must point 

solar panels perpendicular to the sun [5]. The installation for this measurement consists of: 

 Photovoltaic system fixed installation (monocrystalline, polycrystalline and

amorphous cells) 

 Photovoltaic system installation on trackers (monocrystalline, polycrystalline and

amorphous cells) 

 Hybrid Solar-Wind power systems

 Weather station

 Pyranometers

 Off-grid based devices (controllers, batteries, converters)

 Measurement/control system

B. Local Area Network 

The whole collaboration of the devices resides in the local area network. All of the devices 

are network based and are capable of data communication over the Ethernet connection. 

Differentiation and Core network element in current scenario is the Ethernet switch – layer two 
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equipment able to achieve speeds up to 1 Gbps. It has 24 standard gigabit ports with two SFP 

slots for fiber optic modules. Approximately half of the ports are not in use so future scalability 

is ensured. The switch is located in the rack with good accessibility for the operator. Network 

components are spread over four logical locations, but logically two of them are sufficient for 

recognition, university premises and measurement building. Complete topology is displayed in 

detail in figure 1. 

C. Measurement Server 

Computer which has been used for the whole measurement process is a mini tower PC server 

chassis primarily manufactured for the data server purposes. The processor which has been used 

is Intel Xeon E3 with 4 cores running at 3.20 GHz. In combination with 8 GB of RAM it 

provides enough hardware resources for the LV applications to run. The server contains 4 

gigabit network interface cards (NIC), so it is capable of connection to 4 independent networks, 

or it can be set up to share the network resources by load-balancing data flow. In this case it 

actually uses two NICs with two independent networks connected (TUKE network and private 

subnet). The operating environment it works on is 64-bit Windows 7 OS, Professional edition, 

the most suitable OS to run LabVIEW applications. The whole chassis has very low power 

consumption, usually around 20 W at normal state and 50 W under high CPU and HDD load. 

Fig. 1  Network Topology diagram including assigned IP addresses 

D. Battery Backup 

The measurement server is powered from the UPS, battery backup manufactured by APC 

company. It protects the files and computer system during electrical power problems, such as 

blackouts, low voltage, overvoltage and electromagnetic noise. Under and overvoltage can 

violate the normal operation of a computer, or it can cause damage. Recommended and 

currently set values for voltage range are from 176 V to 294 V. Another feature of the battery 

backup is hibernation and sleep which are the way how to protect opened files in the computer 

when a power outage occurs. When this feature is enables, in case of long power outage it puts 

the computer into a sleep or hibernation mode, so applications previously running on the 

machine will remain opened. 

UPS is connected to the server using USB port and thanks to the provided software it enables 

to monitor the operation of the battery backup and AC utility power supply. During monitoring 

it keeps track of the problems in the AC power supply. The software also stores historical 

events that occurred, shows current state and provides an energy saving plan for reducing the 

energy consumption. 
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E. Solar Energy Controllers and Batteries 

Solar energy controller used in this case is the Tristar MPPT controller, manufactured by 

Morningstar Corporation. Its operation algorithm is fully automatic.. The main purpose of these 

controllers are to efficiently manage the charging process and to maximize the battery life. If 

the system would need two functions at the same time, two Tristars have to be used. Every 

controller is electronically protected including automatic recovery. In case of fatal failure it is 

equipped with reset button, which can be pressed to make Tristar to revert to normal operation. 

Higher amount of Tristar controllers can be connected in parallel to increase charging current. 

These controllers have LED indicators showing status information and various manual 

operations [4],[6].  

Tristar models used in the project are also equipped with Ethernet ports and each of them is 

connected into the local network. Every controller has an IP address assigned from DHCP 

server. Policy about assigning IP addresses is described in section 3.2. Each device provides a 

web interface with information about voltages, current, temperature, history and network 

settings. Controllers are capable of e-mail and SMS notifications or SNMP traps, but these 

options are not configured as the data are processed different way, they are read by LabVIEW 

application in CompactRIO and then displayed on the front panel. MPPT controller logs data up 

to 200 days (when logging just standard values). By default only standard values are being 

stored, which are minimum/maximum battery voltage, daily events and alarms/faults. Other 

values are optional and they must be configured in case of logging. With optional values turned 

on, logging period shortens down because of limited internal memory. Each Tristar controller 

charges a set of two 12 V batteries connected in series, together making 24 volts. 

F. CompactRIO Applications 

CompactRIO in cooperation with Windows measurement server plays a significant role in 

managing measurement process and collecting the data. In order to perform these tasks, two 

LabVIEW applications have been created. First one is for execution on a CompactRIO 

embedded system, where the values are directly collected through modules inserted in cRIO 

chassis. Front Panel of the Application Running on CompactRIO is on the Figure.2. The LV 

software is under computer supervision so far, later on it should be executed as independent 

real-time application. Second LV application runs strictly on the server. It reads gathered data 

from CompactRIO, converts it into readable format and displays the values on the front panel 

screen (Figure 3). Simultaneously the data are stored in MS Access database on the server 

machine. 

Fig. 2  Front Panel of the Application Running on CompactRIO 
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Fig. 3  Front Panel of the Application Running on the Server 

VI. CONCLUSION

Deploying renewable energy resources is nowadays a common matter in the power 

engineering industry and measuring it is inseparable requirement with constantly raising 

demand in this area. Renewable energy sources are optimal substitution of fossil fuel which 

degrade environment of our planet [7].Deploying other off-grid devices broadens the scope and 

opens a room for various design options in order to optimize the process of gaining the power 

from renewable energy resources and obtaining the measured data. 

The network and communication technology conception of centre enables a formation of a 

research environment needed for solving tasks about renewable energy resources. All solar 

devices require for efficient and reliable longtime operation Totally Productive Maintenance 

TPM [8].   It opens the room for further progress as renewable energy resources in combination 

with information technology sets nearly limitless borders to any applications  project of this or 

similar character.  

ACKNOWLEDGMENT 

This work was realized with the support of the project of the Agency for Research and 

Development APVV-0185-10  

REFERENCES 

[1] NATIONAL INSTRUMENTS Co., 2009.“Getting Started with CompactRIO and LabVIEW.” Austin: NI Co., 

2009, p. 31. DOI: 372596B-01 

[2] NATIONAL INSTRUMENTS Co., 2011.”Using NI CompactRIO Scan Mode with NI LabVIEW Software.” 

Available: http://www.ni.com/white-paper/7338/en 

[3] J.Vlach,J.Havlíček; M.Vlach.”Začíname s LabVIEW. “BEN, 2008. 248 s. ISBN 978-80-7300-245-9 

[4] Morningstar Co., 2010.”Tristar MPPT – Solar System Controller.” Available: http://www.morningstarcorp.com/ 

en/support/library/TSMPPT.IOM.EN.04.pdf 

[5] Z.Dostál.“ Návrh sledovacieho sekvenčného automatu s 9-bitovým snímačom Zborník konferencie ALER 2010, 

UNIZA Žilina, 2011, pp. 188-198. 

[6] M.Pástor,J.Dudrik,“Kaskádový fotovoltický striedač pre distribuovaný zdroj elektrickej energie,“ In: 
Elektroenergetika. Roč. 4, č. 4 (2011), pp. 5-10, 2011- ISSN 1337-6756 

[7] P.Horbaj, P.Čekanová, J.Selín, N.Jasminská,  “Spaľovanie fosílnych palív - jeden zo zdrojov nebezpečných emisií 

,“In: Energetika. Vol. 61, no. 10, 2011,pp. 568-571, - ISSN 0375-8842 

[8] A. Krauszová, E. Szombathyová, “Maintenance management as a factor  of effectiveness,“ In: Intercathedra, No. 

25, 2009, p. 57-61. - ISSN 1640-3622 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 586 

Zhlukovanie príznakových vektorov      
v diskriminačnej analýze reči  

Peter VISZLAY,  Radoslav BALUCHA, Jozef JUHÁR 

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky 
a informaticky TU Košice, Slovenská republika 

peter.viszlay@tuke.sk, rbalucha@gmail.com, jozef.juhar@tuke.sk

Abstrakt — Lineárna diskriminačná analýza (LDA) patrí medzi populárne lineárne 
transformačné techniky v systémoch automatického rozpoznávania reči (ARR). Používa sa na 
extrakciu robustných rečových príznakov s dobrými diskriminačnými vlastnosťami. Parametre 
diskriminačnej analýzy sa zvyčajne estimujú z príznakových vektorov zatriedených do fonetických 
tried. Fonetické triedy najčastejšie reprezentujú skupinu vektorov, ktoré prislúchajú rovnakej 
jednotke reči – fonéme. Vo všeobecnosti sú v jednej triede zoskupené rečové vektory pochádzajúce 
od rôznych rečníkov s rozdielnou variáciou a kontextom reči, pohlavím a vekom, emocionálnym 
stavom, v odlišných akustických prostrediach. V rečových dátach zodpovedajúcich jednej 
fonetickej triede preto potenciálne existuje viacero zhlukov prislúchajúcich uvedeným aspektom, 
ktoré majú v konečnom dôsledku vplyv na kvalitu estimácie LDA. Oddelením týchto v LDA je 
možné vylepšiť konvenčnú estimáciu, ktorá tieto javy nezohľadňuje. Na ich identifikáciu je vhodné 
využiť postupy zhlukovania, výsledkom ktorého je nová množina tried použitá na trénovanie 
parametrov LDA. Tento článok sa zaoberá aplikáciou zhlukovej analýzy na báze K-means metódy, 
ktorá je použitá na doplnkové spracovanie konvenčných fonetických tried v LDA. Použité postupy 
sú evaluované vo viacerých testovacích scenároch s rôznou konfiguráciou s využitím reálneho 
rečového korpusu v úlohe rozpoznávania spojitej reči s veľkým slovníkom pre slovenčinu. 
Experimentálne výsledky sú porovnané s referenčným LDA modelom a dokazujú, že použité 
postupy v niektorých konfiguráciách vylepšujú úspešnosť rozpoznávania referenčného modelu. 

Kľúčové slová — fonetická trieda, lineárna diskriminačná analýza, modifikácia LDA, zhluková 
analýza 

I. ÚVOD 
Lineárne transformácie príznakových vektorov reči patria v súčasnosti medzi hlavné 

techniky spracovania v systémoch automatického rozpoznávania reči (ARR). Vylepšujú 
základnú úspešnosť systému, zvyšujú jeho robustnosť a skracujú čas potrebný na trénovanie 
a testovanie akustických modelov. Jednou z najpoužívanejších lineárnych transformačných 
metód v ARR je lineárna diskriminačná analýza (LDA) [1]. Používa sa na extrakciu 
robustných rečových príznakov s dobrými diskriminačnými vlastnosťami. Trénovanie 
parametrov LDA sa realizuje na základe rečového korpusu reprezentovaného množinou 
príznakových vektorov reči. Tieto vektory sú zatriedené do fonetických tried, ktoré 
zodpovedajú jednotkám reči – fonémam použitého jazyka. Vo všeobecnosti sú v jednej triede 
zoskupené rečové vektory pochádzajúce od rôznych rečníkov s rozdielnym pohlavím a vekom, 
pričom každý rečník má inú variáciu reči, s iným kontextom a mal iný emocionálny stav. 
Navyše, nahrávky môžu byť nahrané v odlišných akustických prostrediach [2]. Z uvedeného 
vyplýva, že v rečových dátach zodpovedajúcich jednej fonetickej triede potenciálne existuje 
viacero zhlukov prislúchajúcich uvedeným aspektom, ktoré majú v konečnom dôsledku vplyv 
na kvalitu estimácie LDA. Oddelením týchto javov a ich separátnym modelovaním v LDA je 
možné vylepšiť konvenčný postup estimácie, ktorý tieto javy v triedach nezohľadňuje. Na 
identifikáciu týchto javov je vhodné využiť postupy zhlukovania, výsledkom ktorého je nová 
množina tried použitá na trénovanie parametrov LDA. Každej pôvodnej fonetickej triede po 
zhlukovaní zodpovedá množina disjunktných tried zohľadňujúca spomínané charakteristiky. 
V tejto práci sme boli motivovaní experimentálnymi postupmi podľa [2]. 

Cieľom tohto článku je deklarovať vhodnosť aplikácie zhlukovej analýzy na báze K-means 
metódy na fonetické triedy v LDA ako doplnkové spracovanie konvenčných fonetických tried. 
Pomocou LDA sa následne vykoná transformácia rečových nahrávok, ktoré potom predstavujú 
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vstup pre procesy akustického modelovania. Výsledkom akustického modelovania a testovania 
sú úspešnosti rozpoznávania LDA modelov vzniknutých na základe dát spracovaných 
metódami zhlukovania. Dosiahnuté výsledky sú následne porovnávané s úspešnosťami 
referenčného LDA modelu trénovaného z konvenčných fonetických tried.  

II. ZHLUKOVÁ ANALÝZA

Zhluková analýza je dôležitá technika v spracovaní dát, ktorej proces spočíva v rozdelení dát 
do tzv. zhlukov (skupín alebo tried s podobnými vlastnosťami) [3]. Zhlukovanie je tiež známe 
ako nekontrolovaná klasifikácia. Pri zhlukovaní je množina neoznačených vzoriek, zvyčajne 
vektorov vo viacrozmernom priestore, zoskupená do zhlukov takým spôsobom, že vzorky v 
rovnakom zhluku sú podobné z hľadiska určitých vlastností a vzorky v rôznych zhlukoch sú 
odlišné z hľadiska tých istých vlastností. To znamená, že zhluk je skupina objektov, ktorých 
vzdialenosť je menšia ako vzdialenosť, ktorú majú objekty do zhluku nepatriace. Jedná sa o 
zhlukovanie do K oblastí založeného na nejakej podobnosti resp. odlišnosti metriky, kde 
hodnota K môže alebo nemusí byť na začiatku známa [4][5].  

Najznámejším prístupom v zhlukovaní je tzv. nehierarchické zhlukovanie, ktoré 
premiestňuje inštancie pohybom z jedného zhluku do druhého začínajúc od počiatočného 
delenia. Tieto metódy obvykle vyžadujú, aby počet zhlukov bol nastavený vopred užívateľom. 
Na dosiahnutie globálnej optimality tohto zhlukovania je potrebný proces úplného výpočtu 
všetkých možných oblastí. Nakoľko to nie je možné, tak sú používané heuristické metódy vo 
forme iteračnej optimalizácie [6]. Najznámejším algoritmom nehierarchického zhlukovania je 
metóda K-means, ktorej algoritmus klasifikuje alebo zoskupuje objekty založené na 
vlastnostiach (príznakoch) do K skupín. Táto metóda je najjednoduchšia, najrýchlejšia a 
najčastejšie používaná metóda zhlukovania. Metóda vytvára sadu K neprekrývajúcich sa tried– 
zhlukov S={S1, S2,…, SK}, z ktorých má každý vlastný centroid cK, ktorá tvoria množinu 
centroidov C={c1, c2,…, cK}. Zoskupenie, minimalizované metódou, je súčet vzdialeností ku 
centroidom v rámci zhluku: 

1

( , ) ( , ),
K

K

K
k i S

W S C d i c
 

  (1) 

kde d je vzdialenosť (vzdialenostná metrika) medzi i-tym dátovým bodom a centroidom 
zhluku. V našich experimentoch sme sa zamerali na metriky – Euklidovskú štvorcovú 
vzdialenosť, korelačnú, „city-block“ (Manhattan) a kosínusovú vzdialenosť. Tieto sú 
definované nasledovne. Euklidovská štvorcová vzdialenosť: 
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kde n je počet premenných, xik a xjk sú hodnoty premenných. City-block vzdialenosť je 
definovaná: 
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Korelačná vzdialenosť (alebo aj korelačný koeficient) nadobúda hodnoty v rozmedzí [-1, +1] a 
je definovaná: 
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Kosínusová vzdialenosť je miera dvoch vektorov vyjadrená kosínusom uhla medzi nimi. Nie je 
závislá od veľkosti vektorov, ale od ich orientácie. Pre dva vektory A a B Je definovaná: 

.cos( ) .
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A B

A B
   (7) 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 588 

III. LINEÁRNA DISKRIMINAČNÁ ANALÝZA

LDA [7][8][9] je známa štatistická metóda redukcie rozmeru dát, ktorá transformuje 
originálne N-rozmerné dáta na p-rozmerné (p<N) pri uchovaní čo najväčšieho množstva 
diskriminačnej informácie. Cieľom LDA je vypočítať transformačnú maticu W, ktorá sa 
využije na transformáciu trénovacej a testovacej množiny. Maticu W je možné získať 
aplikáciou spektrálneho rozkladu (v angl. eigendecomposition) na kovariančné matice. 
Výsledkom rozkladu je medzi inými aj súbor N vlastných vektorov, ktoré sa využijú na 
zostavenie transformačnej matice. V LDA sú definované dve kovariančné matice na 
zachytenie rozptylových vlastností rečových dát (príznakových vektorov) rozdelených do 
k fonetických (LDA) tried 1 až k, pričom trieda i obsahuje ni elementov. Potom platí: 
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k

i
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n n
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pričom n je počet všetkých elementov (príznakových vektorov) v trénovacom korpuse. Prvou je 
vnútrotriedna kovariančná matica (v angl. within-class covariance matrix) W a je definovaná: 
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Matica kvantifikuje kvalitu zhlukov (tried) a vzniká škálovaním vnútrotriednych 
kovariančných matíc i jednotlivých tried (LDA sa v tomto prípade využíva na transformáciu 
nezávislú od triedy). Poznamenávame, že i predstavuje vektor stredných hodnôt i-tej triedy. 
Druhou maticou je tzv. medzitriedna kovariančná matica (v angl. between class covariance 
matrix) B určená na kvantifikáciu rozptylu (kovariancie) medzi triedami. Je definovaná: 
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kde  je vektor globálnej strednej hodnoty. Je potrebné poznamenať, že premenná x vo vzťahu 
(9) reprezentuje supervektor vytvorený zreťazením základných príznakových vektorov na 
niekoľkých J susedných rámcoch. Supervektory slúžia na zahrnutie kontextovej informácie 
a môžu prispieť k zvýšeniu úspešnosti aplikácie LDA. V našich experimentoch sme použili 
dĺžku kontextu J=0 (bezkontextová LDA) a J=3. Cieľom LDA je maximalizácia pomeru 
vzdialenosti medzi triedami a vzdialenosti v rámci triedy. Takto sa dosiahne maximálna 
diskriminácia. Inými slovami, cieľom je dosiahnuť maximalizáciu medzitriedneho rozptylu a 
minimalizáciu vnútrotriedneho rozptylu [1]. V nasledujúcom kroku, transformačná matica W 
môže byť získaná aplikáciou spektrálneho rozkladu na maticu 1

W B
  , pričom sa zvolí vhodný 

počet vlastných vektorov p korešpondujúcich s p najväčšími vlastnými hodnotami. 

IV. APLIKÁCIA ZHLUKOVANIA V LDA
A. Cieľ experimentu 
Cieľom experimentov zameraných na aplikáciu zhlukovania v LDA je vytvorenie 

separátnych zhlukov v rámci každej fonetickej triedy, ktoré sú potom v LDA modeloané ako 
samostatné triedy použité na estimáciu štatistických parametrov LDA obvyklým spôsobom. 
Týmto prístupom sa dopomôže k modelovaniu akustických vlastností rečníkov, pozadia a pod. 
Navyše je možné dosiahnuť vyššie úspešnosti aplikácie LDA.  

B. Príprava dát 
Vstupom do procesu zhlukovej analýzy boli úplné fonetické triedy LDA pochádzajúce 

z triediaceho procesu. Každá trieda korešpondovala s jednou slovenskou fonémou a bola 
reprezentovaná množinou príznakových vektorov. Počet vektorov bol pre jednotlivé triedy 
rôzny. Trieda s najmenšou početnosťou bola tvorená počtom vektorov približne 2000 a 
najväčšia trieda pozostávala z vyše jedného milióna príznakových vektorov. Zhlukovanie sa 
aplikovalo na dve množiny tried foném, kde jedna bola tvorená bezkontextovými vektormi 
(J=0) a druhú tvorili triedy s kontextom so supervektormi (J=3). Bezkontextový vektor je taký 
typ príznakového vektora, ktorý pozostáva z 13-tich prvkov (13 MFCC koeficientov) a 
supervektor je príznakový vektor tvorený 39-timi prvkami (nazývaný aj ako vektor s 
jednoduchým kontextom). Na triedy pripravené opísaným spôsobom sa v nasledujúcom kroku 
aplikovala zhluková analýza na báze K-means. Implementácia postupov bola vykonaná v 
programovom prostredí MATLAB. 
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C. Zhluková analýza K-means a overenie početnosti zhlukov 
Zhluková analýza na báze K-means sa realizovala na základe kapitoly II. podľa štyroch 

vzdialenostných metrík opísaných vzťahmi (2) až (7). Ako už bolo spomenuté, výsledkom 
operácie zhlukovania bola množina rozdelených pôvodných fonetických tried, pričom počet 
nových tried pre danú pôvodnú triedu prislúchal parametru K a súčet príznakových vektorov 
v nových triedach prislúchajúcich pôvodnej triede bol rovný početnosti pôvodnej triedy 
(vektory sa len rozdelili do zhlukov). Dimenzia rečových dát ostala nezmenená. Nové zhluky 
boli uložené do separátnych matíc, ktorých označenie pozostávalo z názvu hlavnej – pôvodnej 
triedy a bolo doplnené o index prislúchajúci aktuálnemu zhluku.  
 Po procese zhlukovania príznakov pre všetky pôvodné triedy bolo potrebné každú triedu 
separátne skontrolovať z hľadiska jej novej početnosti. Bolo nutné overiť, či počet vektorov 
matice je minimálne rovný počtu prvkov (dimenzii) vektora. V prípade bezkontextových tried, 
minimálny počet vektorov musel byť ni=13, pri vektoroch s jednoduchým kontextom (resp. 
supervektoroch) musel byť minimálny počet ni=39. Pokiaľ táto podmienka nebola splnená, 
daná trieda bola z novej množiny tried vylúčená, pretože jej prítomnosť by mohla negatívne 
ovplyvniť procesy estimácie parametrov LDA (singularita matíc a pod.). Na základe 
uvedeného vyplýva, že výsledný počet tried po zhlukovaní bol K-krát väčší v porovnaní 
s pôvodným počtom LDA tried k. 

D. Aplikácia LDA na triedy pochádzajúce zo zhlukovania 
Po vytvorení nových tried po zhlukovaní a následnom overení početnosti bola aplikovaná 

LDA. Proces estimácie parametrov zodpovedal kapitole III. Výsledkom estimácie bola 
transformačná matica W, ktorá sa použila na lineárnu transformáciu trénovacích aj testovacích 
nahrávok. Estimačný proces bolo potrebné vykonať pre všetky typy metrík zhlukovania a rôzne 
počty zhlukov K. Vytvorené LDA modely sú výsledkom rôzne veľkých redukcií, 
uskutočnených štyrmi rôznymi vzdialenostnými metrikami, ako pre triedy bez kontextu, tak aj 
pre triedy s jednoduchým kontextom. Každá vytvorená LDA množina bola potom využitá na 
akustické modelovanie. Symbolická bloková schéma znázorňujúca proces aplikácie 
opisovaných experimentálnych postupov zhlukovania a estimácie LDA je uvedená na Obr. 1. 

Obr.  1 Symbolická bloková schéma procesu aplikácie zhlukovania v LDA 

V. PODMIENKY EXPERIMENTOV 
A. Rečový korpus a parametrizácia reči 
Z dôvodu evaluácie implementovaných postupov bola zvolená slovenská rečová databáza 

ParDat1 [10], obsahujúca približne 100h spontánnych parlamentných debát. Databáza bola 
nahraná od 120 rečníkov (približne 90% mužov) v NR SR. Dĺžka trvania nahrávok je v 
rozsahu 10s až niekoľko desiatok sekúnd. Trénovaciu množinu tvorí 36917 nahrávok a 
testovaciu tvorí 884 iných nahrávok. Nahrávky boli parametrizované podľa štandardnej MFCC 
(Mel-Frequency Cepstral Coefficients) schémy (t.j. 25ms Hammingovo okno, 10ms perióda 
oknovania, 26 kanálov v melovskej banke filtrov). Výsledkom boli 13-rozmerné MFCC 
vektory, ktoré boli použité ako vstup pre LDA.  

B. Akustické modelovanie 
Systém automatického rozpoznávania reči (ARR) používal kontextovo nezávislé monofónny 

modelované trojstavovými ľavo-pravými skrytými Markovovými modelmi. Každý stav bol 
modelovaný zmesou Gaussovych funkcií hustoty pravdepodobnosti s počtom 1-256 (s 
mocninou 2). Počet monofón korešpondoval s počtom LDA tried. Pri testovaní bol využitý 
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bigramový jazykový model. Veľkosť slovníka bola približne 125 000 slov. Počas trénovacieho 
aj testovacieho procesu boli k základným LDA koeficientom dopočítané dynamické 
koeficienty, výsledkom čoho boli 39-rozmerné LDA vektory a akustické modely.  

C. Evaluácia 
Za účelom evaluácie navrhnutých postupov bol zvolený parameter presnosť, resp. úspešnosť 

rozpoznávania, ktorý bol vypočítaný ako pomer počtu všetkých správne rozpoznaných slov 
(výstup z rozpoznávača) k počtu všetkých referenčných slov [11]. 

VI. VÝSLEDKY EXPERIMENTOV A VYHODNOTENIE

 Výsledky experimentov sú rozdelené do dvoch hlavných častí. Prvá časť obsahuje 
vyhodnotenie úspešností rozpoznávania modelov založených na LDA triedach na báze 
zhlukovania bez kontextu. V druhej časti sú vyhodnotené úspešnosti rozpoznávania modelov 
založených na LDA triedach na báze zhlukovania s jednoduchým kontextom. Dosiahnuté 
úspešnosti sú deklarované vo forme absolútneho rozdielu v percentách voči referenčnému LDA 
modelu, ktorého parametre boli estimované z pôvodných fonetických tried. Poznamenávame, 
že z väčšieho množstva vytvorených LDA modelov boli do finálnych tabuliek zobrazené len 
maximálne dosiahnuté úspešnosti pre každú vzdialenostnú metriku v zhlukovaní, pričom pri 
každej hodnote je uvedený príslušný počet použitých zhlukov (parameter K).  

A. LDA triedy bez kontextu 
V prípade LDA tried bez kontextu bol zvolený počet zhlukov K = 2, 5, 10 a 50. Výsledky 

úspešnosti aplikácie zhlukovania v bezkontextovej LDA sú uvedené v Tab. 1, ktorá porovnáva 
jednotlivé prístupy v závislosti od počtu Gaussovych zmesí. Pre lepšiu orientáciu je uvedené aj 
grafické vyhodnotenie maximálnych absolútnych rozdielov voči referenčnej LDA a je uvedené 
na Obr. 2 vľavo. Skratka MLDA znamená „Modifikovaná LDA“ (na báze zhlukovania). Na 
základe výsledkov uvedených v Tab. 1 a príslušného grafického vyhodnotenia je možné 
prehlásiť, že pre každý typ metriky v zhlukovaní bolo dosiahnuté určité vylepšenie referenčnej 
úspešnosti rozpoznávania (s výnimkou korelačnej metriky v jednom prípade). Podľa hodnôt 
v tabuľke nie možné jednoznačne určiť najlepší typ metriky, pretože takmer všetky dosahujú 
podobné vylepšenia. Z globálneho hľadiska však bola referenčná úspešnosť vylepšená pri 
všetkých počtoch Gaussovych zmesí (viď graf na Obr. 2). Maximálne dosiahnuté absolútne 
vylepšenie referenčného LDA modelu bolo +1,29% pri 1 Gaussovej zmesi. 

B. LDA triedy s jednoduchým kontextom 
V prípade LDA tried s kontextom bol použitý iba počet zhlukov K = 2, 5, 10 z dôvodu 

časovej náročnosti na proces zhlukovania pri vyšších počtoch zhlukov. Počet a typ metrík ostal 
zachovaný. Výsledky úspešnosti aplikácie zhlukovania v LDA s jednoduchým kontextom sú 
uvedené v Tab. 1, ktorá má rovnakú štruktúru ako Tab. 1. Podobne, ako v prípade 
bezkontextovej LDA, uvádzame aj grafické vyhodnotenie tohto experimentu, ktoré je uvedené 
na Obr. 2 vpravo. Na základe uvedených výsledkov je zrejmé, že najuspokojivejšie výsledky 
poskytujú kosínusová metrika pri počte zhlukov 2, resp. „city-block“ metrika pri počte zhlukov 
10, nie však pre všetky počty Gaussovych zmesí. Z globálneho hľadiska bola referenčná 
úspešnosť vylepšená pri všetkých počtoch Gaussovych zmesí (viď graf na Obr. 2 vpravo). 
Maximálne absolútne vylepšenie referenčného LDA modelu bolo +0,95% pri 4 zmesiach. 

Tabuľka 1 
Porovnanie maximálneho absolútneho vylepšenia úspešnosti jednotlivých metód pre LDA triedy bez kontextu 

Počet 
zmesí 

Euklidovská 
metrika 

Počet 
zhlukov 

City-block 
metrika 

Počet 
zhlukov 

Kosínusová 
metrika 

Počet 
zhlukov 

Korelačná 
metrika 

Počet 
zhlukov 

Max. 
vylepšenie 

1 0,87 10 1,29 5 0,61 50 1,10 2 +1,29 

2 0,59 5 0,75 10 0,59 2 0,53 2 +0,75 

4 0,23 10 0,59 5 0,54 50 0,70 2 +0,70 

8 0,05 2 0,40 2 0,36 50 0,43 2 +0,43 

16 0,21 10 0,39 5 0,41 10 0,16 50 +0,41 

32 0,10 5 0,20 5 0,15 50 -0,03 5 +0,20 

64 0,21 10 0,40 5 0,29 5 0,13 50 +0,40 

128 0,21 10 0,23 2 0,56 5 0,19 5 +0,56 

256 0,21 2 0,10 5 0,47 5 0,27 5 +0,47 
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Tabuľka 2 
Porovnanie maximálneho absolútneho vylepšenia úspešnosti jednotlivých metód pre LDA triedy s  kontextom 

Počet 
zmesí 

Euklidovská 
metrika 

Počet 
zhlukov 

City-block 
metrika 

Počet 
zhlukov 

Kosínusová 
metrika 

Počet 
zhlukov 

Korelačná 
metrika 

Počet 
zhlukov 

Max. 
vylepšenie 

1 -0,38 2 -0,42 10 0,47 2 -0,06 2 +0,47 

2 -0,15 5 -0,92 10 0,03 2 -0,28 2 +0,03 

4 0,83 10 0,91 10 0,95 2 0,25 2 +0,95 

8 0,49 10 0,32 10 0,66 2 0,39 2 +0,66 

16 0,32 10 0,34 5 0,20 5 0,23 2 +0,34 

32 0,06 5 0,12 10 -0,02 2/10 -0,01 2 +0,12 

64 0,21 2 0,23 10 0,17 2 0,13 2 +0,23 

128 0,13 10 -0,09 5 -0,05 10 0,04 10 +0,13 

256 0,41 10 0,43 2 0,46 2 0,25 2 +0,46 

Obr. 2 Grafické vyhodnotenie maximálnych úspešností LDA na báze zhlukovania (MLDA) vzhľadom na referenčný model 

pre LDA triedy bez kontextu (vľavo) a triedy s jednoduchým kontextom (vpravo) 

VII. ZHRNUTIE A ZÁVER

Po zhrnutí celkových výsledkov je možné konštatovať, že modifikácia konvenčnej LDA 
pomocou zhlukovej analýzy priniesla očakávané vylepšenia úspešnosti rozpoznávania rečového 
signálu. Modifikovanou LDA došlo k vylepšeniu referenčných hodnôt pre obidve množiny dát 
s kontextom a bez kontextu. Z hľadiska úspešnosti dosiahli lepšie výsledky LDA triedy bez 
kontextu. Určiť z globálneho hľadiska na základe vylepšenia úspešnosti optimálnu metriku, 
alebo počet zhlukov je komplikované z dôvodu, že každá metrika mala iné vlastnosti pri 
každom počte zhluku a pri rôznom počte zmesí.  
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Abstrakt – Z dôvodu aktı́vneho vývoja systémov umožňujúcich automatickú detekciu špe-
cifických situáciı́ pomocou audio informácie, sa problematika detekcie akustických udalostı́
stáva jednou z vel’mi atraktı́vnych oblastı́ výskumu. Úspešnost’detekcie akustických udalostı́
v reálnych prostrediach je limitovaná viacerými faktormi, naprı́klad pomerom užitočného
a šumového signálu (SNR). Článok prezentuje analýzu výkonnosti troch typov prı́znakov:
mel-frekvenčných kepstrálnych koeficientov (MFCC), koeficientov logaritmu mel-spektra
(FBANK) a koeficientov mel-spektra (MELSPEC) v závislosti na zmenách SNR. Uvedené
prı́stupy spolu s kepstrálnou normalizáciou (CMN), delta a akceleračnými koeficientami
( DAZ) boli použité na efektı́vnu parametrizáciu zvukov akustických udalostı́ (rozbitia
skla, výstrelov) a zvuku pozadia. Klasifikácia uvažovaných tried zvukov bola realizovaná
prostrednı́ctvom skrytých Markovových modelov (HMM). Dosiahnuté výsledky dokazujú
opodstatnenost’ použitia uvedených prı́stupov, špeciálne v prı́padoch MELSPEC DAZ a
FBANK DAZ, ktoré svojou výkonnost’ou prekonali prı́stup založený na MFCC DAZ prı́-
znakoch.

Kl’účové slová – Detekcia, akustické udalosti, extrakcia prı́znakov, SNR

I. ÚVOD

Detekcia akustických udalostı́ predstavuje dôležitú súčast’multimodálneho bezpečnostného sys-
tému [1]. Akustické udalosti predstavujú špecifickú kategóriu zvukov [2], [3], [4], [5]. Vyznačujú
sa nepredpovedatel’ným a zároveň zriedkavým výskytom s vysokou relevanciou vzhl’adom na daný
systém. Z pohl’adu bezpečnosti sú podstatné zvuky súvisiace s výskytom nebezpečnej situácie,
napr. zvuk zrážky automobilov, plač, volanie o pomoc, zvuk rozbı́jajúceho sa skla, výstrelov zo
zbranı́, atd’. Tento článok je zameraný na detekciu dvoch typov akustických udalostı́, t.j. zvuk
výstrelov a rozbı́jajúceho sa skla. Uvedené zvuky poukazujú na prı́tomnost’ abnormálnej resp.
nebezpečnej situácie, ktorá by za normálnych okolnostı́ nemala nastat’. Detekcia akustických
udalostı́ vo vonkajšom prostredı́ predstavuje nel’ahkú úlohu. Rôzna intenzita zvukov pozadia,
premenlivé poveternostné podmienky, zvuková podobnost’ (napr. prudké brzdenie vs. rozbeh
vozidla), kolı́sanie pomeru SNR predstavuje len čast’ limitujúcich faktorov, ktoré by mali byt’
zohl’adnené pri reálnom nasadenı́ takýchto systémov.
V tejto práci sú využité tri druhy prı́znakov: mel-frekvenčné kepstrálne koeficienty (MFCC),
koeficienty logaritmu mel-spektra (FBANK) a koeficienty mel-spektra (MELSPEC) [6]. Jadrom
spomenutých metód je mel-frekvenčná kepstrálna analýza (MFC), ktorá v súčasnosti predstavuje
jeden z najefektı́vnejšı́ch prı́stupov v oblasti spracovania rečových signálov [4]. Na klasifikáciu
zvukov do preddefinovaných tried bol použitý štatistický prı́stup v podobe skrytých Markovových
modelov (HMM) [4]. Ciel’om tejto práce je na nájst’ vhodnú parametrickú reprezentáciu odolnú
voči zmenám SNR a identifikovat’ vhodný typ HMM modelu, s ktorým bude možné dosiahnut’
korektný výsledok rozpoznávania.

II. EXTRAKCIA PRÍZNAKOV

Činnost’ detekčného systému je priamo ovplyvnená kvalitou extrahovaných prı́znakov. V ob-
lasti rozpoznávania akustických udalostı́ sa často použı́vajú deskriptory definované v štandarde
MPEG-7, ako aj iné algoritmy extrakcie prı́znakov, ktoré daný signál charakterizujú najčastejšie
v spektrálnej, časovej a kepstrálnej oblasti [2], [3], [5]. Metódy extrakcie prı́znakov použité v
tejto práci vychádzajú z poznatkov o spracovanı́ rečových signálov [6]. Základom spomenutého
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Obr. 1 Proces výpočtu MFCC, FBANK a MELSPEC prı́znakov.

spracovania je mel-frekvenčná kepstrálna analýza [4], ktorej proces je znázornený na Obr.1.
Vo všeobecnej schéme výpočtu MFCC je akustický signál filtrovaný pre-emfázovým filtrom,
následne je na rámce signálu aplikovaná Hammingova oknová funkcia. Signál je potom trans-
formovaný do frekvenčnej oblasti pomocou FFT (Fast Fourier Transform). Výsledné spektrum
sa filtruje pomocou banky trojuholnı́kových filtrov. Koeficienty zı́skané v tejto fáze výpočtu sa
nazývajú MELSPEC koeficienty. Predstavujú teda korelovaný výstup z melovej banky filtrov.
V d’alšej fáze je tento signál logaritmovaný, pričom výsledné koeficienty sú označované ako
FBANK koeficienty. V poslednej fáze sa aplikuje DCT tranformácia na zı́skanie dekorelovaných
MFCC koeficientov [4], [6]. Uvedený postup predstavuje bežne použı́vané kroky pri spracovanı́
rečových signálov. Avšak z dôvodu analýzy odlišných zvukov (akustických udalostı́), bol výpočet
koeficientov realizovaný bez pre-emfázovej filtrácie. Táto operácia más svoje opodstatnenie pri
spracovanı́ rečových signálov, lebo zdôrazňuje percepčne významné zložky rečového signálu,
ktoré sú inak prirodzene tlmené artikulačným traktom človeka [4]. Ostatné kroky výpočtu zostali
zachované.

III. OPIS EXPERIMENTOV

A. Databáza akustických udalostı́ a pozadı́

V experimentoch bolo použitých celkovo 463 výstrelov, 150 rozbitı́ skla a pozadie trvajúce
približne 53 minút [7]. Vplyv SNR bol v testovacej fáze vyhodnotený pomocou 9 nahrávok
obsahujúcich dve série výstrelov a rovnako dve série rozbitia skla. SNR v daných nahrávkach
dosahoval hodnoty -3dB, 0dB, 3dB, 6dB, 8dB, 11dB, 14dB, 17dB a 20dB.

Všetky nahrávky boli zhotovené pri vzorkovacej frekvencii 48kHz s rozlı́šenı́m 16bit/vzorka.
Manuálna anotácia bola realizovaná pomocou nástroja Transcriber [8].

B. Základné nastavenie systému

Extrakcia prı́znakov bola vykonaná každých 10 ms, s použitı́m Hammingovho okna s dĺžkou
25 ms. Banka mel-filtrov bola tvorená 22 filtrami, pričom finálny počet koeficientov bol stanovený
na 12. Transformácia audiosignálu na sled parametrov ako aj trénovanie akustických modelov bolo
realizované v prostredı́ HTK [6]. Pri klasifikácii boli použité jedno až štvorstavové HMM od 1
do 1024 zmesı́ (PDF - Probability Density Function). Vo fáze trénovania boli vytvorené akustické
modely reprezentujúce triedy výstrelov, rozbitia skla a zvuky pozadia. Pri testovanı́ úspešnosti
vytvorených modelov bol použitý HTK nástroj využı́vajúci Viterbiho dekódovacı́ algoritmus [6].

C. Experimenty

Experimentom opı́saným v tejto práci predchádzala séria rôznych testov, ktorých výsledkom
bolo porovnanie viacerých rečovo-inšpirovaných parametrizáciı́. Na základe týchto experimen-
tov bola vybraná MFCC parametrizácia, ktorá svojou výkonnost’ou prekonala ostatné testované
prı́stupy.
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Otestovaný bol aj vplyv 0-tého kepstrálneho koeficientu ( 0), koeficientu logaritmu energie
( E), časového vývoja statických koeficientov v podobe delta a akceleračných koeficientov ( D,

A). Spomenuté alternatı́vy nastavenia sú dostupné v HTK prostredı́ pomocou prepı́načov uve-
dených v zátvorkách. V závislosti od použitia koeficientov energie a časového vývoja môže
prı́znakový vektor dosiahnut’ rozmer 39 koeficientov na rámec signálu.

Jednoznačne bol preukázaný pozitı́vny vplyv delta a akceleračných koeficientov, kedy ich
pôsobenı́m došlo k celkovému zlepšeniu výsledkov rozpoznania. Prı́tomnost’koeficientov energie
sa pri kolı́sanı́ SNR javı́ byt’ problematická. Z uvedeného dôvodu boli z koeficienty energie z
d’alšı́ch experimentov vylúčené.

V rámci zlepšenia výkonnosti detekčného systému bola vykonaná kepstrálna normalizácia prı́-
znakových vektorov (CMN), ktorá predstavuje výkonný spôsob eliminácie šumu prostredia. Patrı́
medzi štandardné operácie v úlohách súvisiacich s rozpoznávanı́m reči. Uvedená normalizácia
bola realizovaná v prostredı́ HTK pomocou prepı́nača Z [6] .

Na základe sl’ubných výsledkov zı́skaných pomocou MFCC DAZ bolo vykonané testovanie
prı́znakov, ktoré predstavujú medzikroky pri výpočte finálnych MFCC DAZ, t.j. FBANK DAZ a
MELSPEC DAZ prı́znaky. Nasledujúca čast’ je podrobnejšie venovaná výsledkom dosiahnutým
pomocou vyššie uvedených prı́stupov.

IV. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Na Obr.2(a) sú zobrazené výsledky uvažovaných prı́stupov hodnotených pomocou miery pres-
nosti (Accuracy - ACC%) [6]. Dosiahnuté skóre rozpoznania vypovedá o celkovej robustnosti
použitej parametrizácie. Uvedené výsledky naznačujú slabšiu diskriminačnú schopnost’ MFCC
prı́znakového setu. Naopak rozpoznanie blı́zke 90% bolo realizované len s FBANK prı́znakovým
setom, ktorý podl’a dosiahnutých výsledkov predstavuje z pohl’adu robustnosti najvyhovujúcejšı́
prı́stup.

Bližšou analýzou dosiahnutých výsledkov nachádzame viaceré modely, ktoré pri určitých hod-
notách SNR dosiahli vel’mi vysoké skóre rozpoznania (ACC=100%). Detailnejšı́ rozbor výsledkov
vybraných modelov je zobrazený na Obr.2(b). Bezchybné rozpoznanie bolo realizované výlučne s
modelmi vytvorenými pomocou MELSPEC prı́znakového setu. V prı́pade vyššieho pomeru signál
šum (nad 3dB) len tieto modely dokázali rozpoznat’prı́tomnost’akustických udalostı́ v testovacı́ch
nahrávkach na úrovni ACC=100%. V prı́pade signálu ponoreného v šume (-3dB) detekcia na báze
MELSPEC prı́znakov zlyhávala. Naopak, relatı́vne vyrovnané skóre rozpoznania bolo dosiahnuté
pomocou FBANK prı́znakov s jednostavovými modelmi s 32 zmesami (FBANK 1 32).

V. ZÁVER

V článku je prezentovaná detekcia akustických udalostı́ prostrednı́ctvom MFCC, FBANK a
MELSPEC prı́znakov. Ich výkonnost’bola vyhodnotená vzhl’adom na rôzny pomer SNR v testova-
com sete nahrávok. Pomocou delta a akceleračných koeficientov spolu s kepstrálnou normalizáciou
bol dosiahnutý najlepšı́ výsledok rozpoznania pomocou FBANK prı́znakového setu. Výkonnost’
bežne použı́vaných MFCC prı́znakov zaostávala za uvažovanými prı́stupmi. Z pohl’adu posúdenia
vplyvu operáciı́, ktoré sú súčast’ou výpočtu MFCC (ako jednej z najefektı́vnejšı́ch parametrizáciı́
rečového signálu) použitie DCT v spojitosti s akustickými udalost’ami neprinieslo očakávané
zlepšenie rozpoznania.
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Abstract — Článok je venovaný návrhu DPS pre IQ demodulátor, ktorý môže byť použitý ako
rozširujúci modul pre UWB senzorový systém využívajúci pseudonáhodnú M – postupnosť. I-Q
demodulátor je navrhnutý tak, aby pracoval vo frekvenčnom pásme od 6 GHz do 8 GHz, čo je
v súlade s frekvenčným pásmom vyhradeným pre UWB aplikácie, podľa európskej organizácie ECC
a bol zároveň jednoducho rekonfigurovaneľný pre frekvenčné pásmo určené pre UWB aplikácie
v súlade s organizáciou FCC.

Keywords — ECC, I-Q demodulátor, UltraWideband, Zmiešavač, Návrh dosky plošných spojov
(DPS)

I. ÚVOD

Digitálna modulácia je ľahko realizovateľná pomocou I/Q modulátorov. V digitálnych
komunikáciách ju reprezentujú zložkami I a Q. Realizovaný IQ modulátor je vysokofrekvenčný
obvod, ktorého úlohou je ovládať amplitúdu a fázu prenášaného signálu súčasne. Všetky
sínusové signály môžu byť vyjadrené ako vektor s vlastnosťami amplitúdy a fázy vzhľadom
na referenčný signál. Signál môže byť definovaný v pravouhlej súradnicovej sústave
so súradnicami „I“ a „Q“. Pravouhlé zobrazenie môže byť reprezentované pomocou polárneho
diagramu (obrázok 1), ktoré predstavuje základné zobrazenie používané v oblasti digitálnych
komunikácií. Os I leží v nulovej hodnote fázy a os Q je otočená o 90 stupňov. Veľkosť signálu
na osi I reprezentuje zložku „I“ a na osi Q je to zložka „Q“. Skratka IQ teda znamená, že
používateľ môže meniť „In-Phase“ (sufázové) a „Quadrature-Phase“ (kvadratúrne) zložky
výstupného signálu.

V ďalšia časť tohto článku je venovaná návrhu, realizácií a meraniu IQ demodulátora, ktorý
bude využitý v UWB senzorovom systéme.

Obr. 1 Polárny diagram reprezentujúci hodnoty I a Q

II.OPIS BLOKOVEJ SCHÉMY IQ DEMODULÁTORA

Hlavnou časťou zapojenia je zmiešavač (Zm - TUKE), ktorý pracuje v zapojení ako IQ
demodulátor. Obvod bol navrhnutý v rámci dizertačnej práce na TUKE. Zmiešavač je osadený
v puzdre typu QFPN s 32 vývodmi a rozmermi 5x5 mm. Zmiešavač je vyrobený 0,35 µm SiGe
technológiou BiCMOS firmou AMS Rakúsko.

Na obrázku 2 je znázornená bloková schéma IQ demodulátora. Výber požadovaného
frekvenčného pásma zabezpečuje filter typu pásmový priepust na báze LTCC, ktorého pásmo
priepustnosti je od 7,8 do 8,1 GHz. Prijatý vysoko frekvenčný UWB signál (RXin) je rozdelený
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odporovým deličom výkonu (ODV) a privádzaný na vstup IF dvoch zmiešavačov (Zm -
TUKE2). Podobne je signál z lokálneho oscilátora (LO) rozdelený odporovým deličom výkonu.
Na jednom z výstupov je však implementovaná oneskorovacia linka, ktorá realizuje 90º fázový
posun medzi signálmi LO pri frekvencii 7 GHz. V praxi existuje široká škála spôsobov
realizácie oneskorovacej linky. V tomto návrhu bol zvolený najjednoduchší spôsob pomocou
vopred definovanej dĺžky vodiča. Dĺžka navrhnutej oneskorovacej linky je 9/4 λ. Jej fyzická
dĺžka je 19,26 mm a bola vypočítaná pomocou programu Ansoft Designer. Výstup zmiešavača
obsahuje filtre typu dolný priepust na báze LTCC s medznou frekvenciou 3,4 GHz, ktoré
odstraňujú nežiaduce frekvenčné spektrum, aliasing a šum mimo požadovaného pásma. Na
pripojenie vstupno-výstupných signálov boli použité konektory typu SMA.

Obr. 2 Bloková schéma realizovaného IQ demodulátora

V danom zapojení obvod zmiešava signály IF a LO smerom nadol. Teda spektrum signálu
okolo frekvencie LO je posunuté smerom nadol do základného pásma. Stred spektra signálu je
v nulovej hodnote frekvencie, pričom hodnoty I a Q sa nachádzajú vľavo resp. vpravo od nuly.

Obvod je napájaný záporným napätím -3,3V. Napájacie napätie prechádza cez ferit, ktorý
potláča vonkajšie rušenia. Taktiež potláča vlastný vplyv obvodu v prípade kaskádového
zapojenia. Realizovaný modul obsahuje aj filtračné kondenzátory s kapacitou 10nF, ktoré slúžia
na napájanie celej DPS a zmiešavača.

III. NÁVRH DOSKY PLOŠNÝCH SPOJOV

Návrh DPS prebiehal v programovom prostredí Altium Designer. Každý návrh na DPS má
svoje požiadavky. V oblasti vysokých frekvencií je to hlavne frekvenčná stabilita, hrúbka
dielektrika, stratový činiteľ a dielektrická konštanta. Štandardná DPS typu FR4 však týmto
požiadavkám nevyhovuje, preto bol návrh obvodu realizovaný pre materiál typu Rogers
RO4003C s hrúbkou dielektrika 0,203 mm. Dielektrická konštanta materiálu je 3,55 a stratový
činiteľ tan δ je  0,0027 pri frekvencii 1 GHz. Realizovaný modul bude umiestený do štandardnej
krabičky, ktorá sa používa v TU Ilmenau (Nemecko).

Obr. 3 Fotografia realizovaného modulu DPS IQ demodulátora

Návrh bol realizovaný pomocou pásikových vedení typu coplanar waveguide zo spodnou
zemniacou platňou. Pre výpočet hrúbky čiar bol použitý program Ansoft Designer. Pomocou
vstavanej TRL kalkulačky bola vypočítaná optimálna hodnota hrúbky čiar 0,44 mm a
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šírka izolačnej medzery 0,3 mm. Na zamedzenie rušivých vplyvov boli v návrhu použité
prekovenné prepoje (vie) s priemerom prekovenej diery 0,4 mm. Je to najmenší dostupný
priemer vo firme Predops, kde bola DPS vyrobená. V návrhu však nie je možné viesť len rovné
čiary a v oblasti vysokých frekvencií nie je vhodné používať 45º a 90º uhly, pretože môže dôjsť
k úniku signálu na danej ceste. Najlepším riešením je použitie oblých zakrivení. Pri oblých
zakriveniach by mal polomer zakrivenia trikrát väčší ako hrúbka vodiča.

IV. MERANIE

Na vyrobenej doske plošných spojov boli odmerané jednotlivé bloky celého modulu.
Jednotlivé výsledky merania sú rozdelené do štyroch blokov, ktorými sú meranie odporového
deliča výkonu, meranie oneskorovacej linky, meranie šírka vodivej dráhy a izolačnej medzery,
meranie prenosových parametrov.

A. Meranie odporových deličov výkonu
Meranie odporových deličov výkonu bolo realizované na vektorovom sieťovom analyzátore

Rohde & Schwarz ZVK, ktorý pracuje v rozsahu frekvencií 10MHz – 40 GHz.
Cieľom merania deličov výkonu je zistenie ich spávania a taktiež vplyv počtu vií v ich okolí.

Meranie však ukázalo, že počet vií v jeho okolí nemá žiadny zásadný vplyv. Rozdiel
v nameraných hodnotách je len minimálny.

B. Meranie oneskorovacej linky
Druhé meranie bolo realizované na reflektometri Tektrnix CSA 8000. Cieľom tohto merania

je overenie 90º fázového posunu oneskorovacej linky. DPS obsahuje dve oneskorovacie linky,
pričom jedna je len na vrchnej vrstve substrátu a druhá prechádza pomocou vií cez spodnú
vrstvu substrátu. Oneskorovacia linka bez vií bola predĺžená o dvojnásobnú hrúbku substrátu,
takže fyzická dĺžka oboch oneskorovacích liniek je rovnaká. Najskôr bola pomeraná
oneskorovacia linka bez vií a následne s viami. Z nameraných hodnôt bola vypočítaná hodnota
fázového posunu oneskorovacej linky, ktorá prechádza len po vrchnej strane substrátu na 96º.
V prípade oneskorovacej linky, ktorá prechádza cez spodnú vrstvu DPS bola vypočítaná
hodnota 117º, čo už predstavuje značný rozdiel oproti požadovanej hodnote fázového
oneskorenia.

C. Meranie šírky vodivej dráhy a izolačnej medzery
Z meraní na reflektometri Tektornix CSA 8000 bol odčítaný odpor vodivých dráh rovný okolo

70 Ω. Preto boli experimentálnym meraním overené požadované rozmery vodivých dráh
a izolačnej medzery. Merania vychádzali z predpokladu, že meracia sonda má dĺžku medzi
jednotlivými labkami 500 µm (Obrázok 4). Na základe týchto údajov boli určené približné
hodnoty šírok vedení a izolačných medzier na každej vzorke substrátu. Merania prebiehali vždy
na rovnakom mieste. Všetky namerané hodnoty sa nachádzajú v Tab. 1.

Tab. 1 Namerané hodnoty hrúbky vodivých čiar pomocou známej šírky izolačných medzier

Číslo vzorky Hrúbka vodivej dráhy [µm] Šírka izolačnej medzery [µm]
1 390 370
2 400 350
3 400 360
4 410 360
5 400 350
6 390 370

Priemerná hodnota 400 360

Priemerná šírka vodivej dráhy má približne 0,4 mm a priemerná šírka izolačnej medzery má
približne 0,36 mm. Požadovaná hodnota vodivej dráhy bola 0,44 mm a šírka izolačnej medzery
0,3 mm. To predstavuje chybu približne 9% v prípade vodivej dráhy a až 20% v prípade
izolačnej medzery. Výrobcom udávané tolerancie však boli splnené.
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Obr. 4 Meranie šírky izolačnej medzery

D. Meranie prenosových parametrov

V oblasti vysokých frekvencií vykazuje každá súčiastka nejaký útlm alebo zisk.
Mikropásikové vedenie predstavuje indukciu viazanú cez kapacitu medzi mikropásikovými
vedeniami alebo zemniacou platňou. Presluchy medzi vedeniami môžeme merať pomocou
S parametrov, pričom každé vedenie je pripojené na samostatný port meracieho zariadenia.
V ideálnom prípade sú presluchy medzi vedeniami nekonečne veľké. Vo všeobecnosti je však
hodnota presluchov viac ako -40 dB považovaná za veľmi dobrú.

Meranie prenosových parametrov bolo realizované na vektorovom sieťovom analyzátore
Rohde & Schwarz ZVK. Meranie S parametrov znamená vyslať malý signál do zariadenia
a zaznamenať jeho odpoveď. Namerané hodnoty sú vykreslené do grafickej závislosti. Pred
meraním bol prístroj skalibrovaný pomocou kalibračnej sady.

Meranie presluchov na DPS bolo realizované pri pri štyroch rôznych zapojeniach a dvoch
konfiguráciách. Meranie presluchov prebiehalo medzi oboma výstupnými portami RXout1
a RXout2, medzi vstupným RXin a výstupným portom RXout1, medzi LO a výstupným portom
RXout1 a medzi vstupným portom RXin a portom LO. Všetky merania prebehli s osadeným
čipom (Tm - TUKE) aj bez osadeného čipu. Namerané výsledky sú v grafoch porovnané so
simuláciami v prostredí IE3D od firmy Mentor Graphics.

Pri prvom meraní boli odmerané presluchy medzi vstupmi RXin a LO. Na port 1 vektorového
sieťového analyzátora privedieme vstup LO a na port 2 vstup RXin1. Stredná hodnota útlmu
S12 parametra pre verziu s čipom je -31 dB, pre verziu bez čipu je -37 dB.

Obr. 5 Grafická závislosť parametra S11 medzi vstupmi RXin a LO
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Obr. 6 Grafická závislosť parametra S12 medzi vstupmi RXin a LO

Namerané hodnoty presluchov S12 parametra sú približne – 40dB a viac, čo môžeme
považovať za dobré výsledky. Pri meraní DPS bez čipu sme dosiahli lepšie výsledky. To môže
byť spôsobené tým, že zapuzdrený čip má kontaktovacie vodiče veľmi blízko seba a tak sú
presluchy medzi nimi vyššie.

V.ZÁVER

V príspevku bol uvedený návrh DPS I-Q demodulátora určenáho na rozšírenie UWB
senzorového systému založeného na pseudonáhodnej M – postupnosti. Vyrobená vzorka prešla
radom meraní, kde mohli byť porovnané požadované parametre s reálnymi. Taktiež bola
porovnaná simulácia S parametrov v prostredí IE3D od firmy Mentor Graphics s nameranými
hodnotami. V nasledujúcom kroku by bolo zaujímavé realizovať tento návrh pomocou LTCC
keramiky.
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Abstract —This article deals with the problems caused by theft of mobile devices. The answer to 
this problem is conceived in the form of an application, based on the Android platform which is a 
most widely deployed operating system used on mobile devices. This work brings several interesting 
ideas that were not available in other similar applications that are authors aware of. Article is 
conceived as a presentation of features that our application provides for increasing chances to find 
stolen mobile device. 

Keywords — Android, safety, application, theft 

I. INTRODUCTION 
Since the existence of mankind, people always had to face the problems that were caused by 

the theft of their possessions. The same applies to our modern world we live in, and it is 
especially true for mobile devices. In the past few years mobile phones became very popular, 
where is nothing to wonder about. Numerous phones get stolen every day. And unfortunately it 
doesn’t matter how much effort is put in the prevention of these incidents, it still happen, and 
happen very often. One factor that can minimize this problem can be mobile applications. There 
are several applications which are targeting this problem, our contribution is new application 
called Shield which is available as free solution including source codes. Shield’s main aim is to 
help in the fight against thief and help the owner to retrieve his stolen device from the thief. To 
be able to accomplish these goals, the application provides a series of functions and features, 
which can pinpoint the location of the stolen device and gather data about the thief’s identity, 
such as his photo, contacts, phone number, etc. All of Shield’s functions are remotely 
controllable and what’s more, some of them are designed to be intelligent. 

II. STATE OF THE ART

According to recent realized study of privacy on mobile devices, 57% of asked users have 
either uninstalled an app or declined to install an app when they discovered how much personal 
information they would need to share in order to use it or because users learned that app was 
collecting personal information that they didn’t wish to share [6]. This suggests that smart 
phones become nowadays a form of pocket computer where we store our sensitive personal 
data, such as mobile banking, emails, conversations, photos etc. Despite this fact nearly half of 
asked users have experience with lost or stolen mobile phone, more details can be found on 
Fig.1 and in mentioned study [6].  

There are several apps that are used for mobile tracking and stolen-prevention, such as 
SeekDroid, Where’s My Droid, Plan B, Android Lost Free, AntiDroidTheft, FindMyPhone, 
Cerberus, Prey Anti-Theft etc [7-8]. Comparing those applications is pointless because most of 
them are actively developed and their functionality dynamically changes over time. Most of 
those applications are proprietary without source-code available; one of exception is e.g. 
PreyProject [9] which lite version aims to be open-source project. Our ambition is to 
complementing solution to existing applications. Also the availability of source codes ensures 
that our application will not monitor or track the user as it seems the ordinary practice in later 
years [10]. 
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Fig. 1  Physical cell phone privacy experiences by age group [6]. 

III. OVERVIEW OF FUNCTIONALITY

As we already mentioned our application is conceived as a set of functions which can be used by 
user. Application can be called locally by or remotely (in case when the device is already 
stolen). Following figure (Fig. 2) shows use case diagram of the application which provides 
basic information about functionality and user roles in our solution.  

Fig. 2  Use Case Diagram of Application. 

Significant part of our application’s code includes communication with remote user. For remote 
communication we are using either SMS or using Google Cloud Messaging (GCM). GCM 
Principe is shown on figure 3. Further description of GCM can be found in [11]. 

Fig. 3  GCM Architecture[11] 
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IV. TECHNICAL REALIZATION

As it was said earlier, the aim of this project was to develop a series of functions, from which 
the user can benefit in a case of theft. The functions supported by the application were 
handpicked, evaluated and filtrated based on the usefulness in the case of theft. 

For every function a database table had been created, in order to be able to save their settings 
of each one individually, as some of them have different types of settings. Following text further 
describes particular functions: 

A. Function Alarm 

Alarm is a very simple function, which was designed to play a sound file, which contains the 
sound record of an alarm. It uses Android’s MediaPlayer class to load up and play the mp3 
files, which are located in the source content of the application [5]. This function also sets the 
volume of the stream on which the alarm is played to the maximum, which does with the help of 
the AudioManager class. Code snippet of this function: 

Function Alarm can be used when the owner of the device wants to determine the exact 
position of it by the sound of the alarm played by the function. 

B. Function Location 

The main task of this function is to provide the user with the exact GPS coordinates, e.g. the 
latitude and the longitude of the stolen device [1]. Function Location uses the LocationManager 
class to access the fine location of the device, which is provided by the operation system based 
on the data which are collected from either the GPS module, or the network. After calling 
method getLastKnownLocation() on the location provider object, the application is be provided 
with an object, from which the function is able to get the latitude and the longitude of the 
device’s position. Afterwards these data are stored in a string, which are sent via the 
communication channels to the owner of the device. Code snippet of this : 

Following lines describes an example of a message sent by the function: 

Device location: 
latitude: 48.XXXXXXX 
longitude: 19.XXXXXXX 

C. Function Contacts 

The idea behind our application is to obtain as much information to identify the thief as 
possible. This function extracts the predefined number of contacts from the stolen device’s 
phone book and sends them to the owner phone [2]. The contacts are exported from the phone 
book with the help of a query that extracts the contacts from the database to a Cursor type 
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object. Afterwards the entries are filtered with the following criteria: the contact must not be 
deleted and the contact has to have a stored phone number. After an entry met every condition, 
it is appended to the string that is sent to the owner device. Code snippet which controls the 
contacts exporting from the address: 

Following lines describes an example of a message sent by the function: 

Contacts: 
Id: 116  Number: +421915XXXXXX 
Id: 68  Number: +421 944 XXX XXX 
Id: 148  Number: +421 918 XXX XXX 
Id: 129  Number: +420602XXXXXX 
Id: 52  Number: +421 902 XXX XXX 

 To utilize the full potential of this function, the thief has to use the stolen device as his own, 
with his contacts saved in the address book. 

D. Function Data Wipe 

 Data Wipe has been added to Shield’s function as a last resort to protect the owner’s 
personal data. It erases all data from the device, including: contacts, pictures, applications, etc. 
This function should be used with caution, as the changes caused by it are irreversible. Despite 
this, there are certain situations in which the owner has no other choice to protect his sensitive 
information stored on the device.  To be able to use Data Wipe, the application requires 
administrator privileges. Any application can opt for these privileges, but they are grantable 
only by the device owner, e.g. the application user. Data Wipe uses the wipeData() method from 
the DevicePolicyManager class to factory reset the device [3]. 

E. Function Photo 

This is one of the most useful features in the palette. It provides visual information about the 
thief, with the help of the front-facing camera of the device. Function Photo() is working with 
the Camera class [4]. First the function gets the available camera types on the device with the 
getNumberOfCameras() and the getCameraInfo() methods. If such a camera type exists that 
matches our requirements, it will be instantiated in an object with the open() method. Afterwards 
a picture will be taken with the help of the takePicture() method, which will be uploaded to 
Shield’s remote server with the help of Shield’s internet communication mechanisms. Snippet of 
code that is used to make a picture using front camera: 
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F. Function Startup Check 
This function is designed to check the SIM card each time the device is turned on. The idea 

behind this function is to notify the owner about the SIM card change, alerting him about the 
thievery in case that he didn’t realize that. In order to avoid the engaging of Shield every single 
time a new SIM card is inserted, a database table was created where the user is able to insert the 
serial numbers of those SIM cards, in which he trusts. Startup Check then uses this list of trusted 
serial numbers, to compare every single one of them with the actual one and alert only then, if 
there is no match. Startup Check in case of alert works as a trigger of other Shield functions, 
such as: Screen Lock (is described below), Phone number sender function, Location, Contacts, 
Data Wipe and Photo. The user can define, which functions wants to have executed in case of 
alert by switching them on and off in the configuration menu of Startup Check. Snippet of code 
that which is used to compare the serial numbers of the stored SIM cards with actual : 

Example of a response from Startup Check, where the phone number sender and Location 
have been chosen for execution: 

Shield was engaged after recognizing a foreign SIM card. 

SIM phone number: 
+421 XXX XXX XXX 

Device location: 
latitude: 48.XXXXXXX 
longitude: 19.XXXXXXX 

G. Function Screen Lock 
Screen Lock is a complex function, which consists of two parts. 
The first one is a function that is executable with a command. It locks the screen with the 

Shield password and blocks unauthorized access to the device. Shield uses the lockNow() 
method to lock de device’s screen and the resetPassword() method with Shield’s password as a 
parameter to set the lock screen to be protected with the user’s password. These methods are 
inherited from the DevicePolicyManager class. 

The second part of this function is monitoring screen unlock attempts. When the number of 
failed passwords to unlock the device’s screen is equal or higher than the user defined limit, 
Screen Lock executes the functions, which were selected by the user for this case. After every 
failed attempt, the system sends a failed password notification to the application, which is 
caught with the onPasswordFailed() method. This method then had been set up to execute the 
method getCurrentFailedPasswordAttempts() to get the current count of wrong passwords, 
which then is compared with the user defined limit. If the number of failed password is higher, 
the selected functions get executed. Snippet of code that is responsible for locking device: 
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Following code snippet shows the method, which is called after inserting a wrong password to 
unlock the screen: 

An example of Screen Lock’s response: 

Shield was engaged after 1 failed passwords 

SIM phone number: 
+421 XXX XXX XXX 

Device location: 
latitude: 48.XXXXXXX 
longitude: 19.XXXXXXX 

H.  Communication Mechanisms 
These functions would be useless without the proper communication forms, which allow the 

owner to remotely control the application and thus the mobile phone. These are: communication 
via Short Message Service (SMS) and communication via Internet connection.  

SMS is an old and very well-known technology that ages back to the 80’s and it is supported 
by every single mobile phone of the world. 

Internet communication is powered by Google’s cloud based messaging system, namely 
Google Cloud Messaging (GCM). It consists of two main programs. The first one is 
implemented in the application. His main task is registering for the service and receiving 
messages sent from the internet via GCM. The second part of the program is running on a 
remote server, which is accessible from the internet, by any browser. Its main task is handling 
registration requests sent by the application and sending user commands to the application via 
GCM.  
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V. CONCLUSION 
We presented solution which brings several new ideas but is still far from perfect. Our main 

contribution is source codes which are available and thus the potential user can be sure that 
application is not doing anything with his private data. The effectiveness of this kind of 
application may be questionable if we take into consideration that it must meet many conditions 
for proper functioning. For example the most critical condition for its successful operation is the 
fact that it must not be uninstalled from the system, which is main lack of many similar 
applications. Although according to our knowledge, Android does not offer any tools to prevent 
the uninstallation of applications due to security reasons, this functionality has to be 
implemented in firmware. There are various ideas to reduce the chances of deleting the 
application such as camouflaging it as a game, or as any other type of application that appears to 
be harmless for the thief. And it is true that Shield needs a lot of preparations for successful 
functioning, hence it does not offer a perfect solution to the problems already mentioned in this 
article but rather it is single step that we make towards our safety.  
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Abstract — This paper presents a survey of several 3D graphics middleware from the point of 

view of the development of virtual reality (VR) solution for factory environment visualisation. Three 

open source middleware, Irrlicht, OGRE and OpenSceneGraph, and two commercial game engines, 

CryENGINE and Unity, are examined and the most suitable one, with respect to the planned usage, 

is selected. While the survey has been conducted with a specific goal in mind, its results can be 

helpful also when searching for a suitable solution for a VR system in general.   

Keywords — 3D graphics middleware, virtualisation, visualisation, virtual reality, factory 

I. INTRODUCTION 

With increasing performance of modern computer systems a believable virtual reality (VR) 

experience is becoming available almost everywhere. Decent games with realistic 3D graphics 

can be played even on portable computers, including some tablets and smartphones. While 

gaming is its most popular domain, VR can be, and often is, used for more “serious” purposes. 

One of them is a virtualisation of factory environments. To have an interactive visualization and 

simulation of a factory that is run on a highly immersive VR hardware, can by very 

advantageous in several ways. First, it can be used to train personnel how to respond in 

emergency situations or to evaluate their ability to respond accordingly. Second, provided that 

the underlying simulation model is detailed enough, we can examine how the machinery and 

other equipment of the factory will perform in extreme situations. While the visualisation part is 

not critical in the second case it can help significantly to convince the factory management to 

make appropriate investments: A direct experience of the factory blown up in VR environment 

is much more intense than finding out the same thing from a report with just text, graphs and 

tables. The visualisation and simulation in VR environment can be also used to design and 

evaluate possible innovations that will make the factory more effective and reliable in the future. 

To be able to perform tasks mentioned above one has to possess appropriate hardware and 

software. The hardware should at least include some stereoscopic display and surround sound 

technologies for video and audio output and a tracking system to provide a user with input 

system more natural than the classical mouse and keyboard. Fortunately, such hardware is 

available [2] at the Laboratory of Intelligent Interfaces of Communication and Information 

Systems (LIRKIS) at the home institution of the author. The appropriate software in this case 

means a middleware between low-level graphics libraries (OpenGL, DirectX) and high-level 

visualisation and simulation models. After initial experiments with the hardware available at 

LIRKIS we decided to build the software for the factory visualisation on the basis of some 

existing solution and this paper is dedicated to the task of finding the most appropriate one. 

The rest of the paper is organised as follows. Section II specifies and explains criteria 

important with respect to the factory visualisation. Section III reviews several candidates for the 

software solution, according to the specified criteria. Five systems are treated – three open 

source solutions and two commercial game engines with limited free availability. Finally, 

section IV concludes with the selection of the best candidate.  

II. SELECTION CRITERIA

In general, the purpose of graphics, or visualisation, middleware is to support loading and 

displaying of scenes to be visualised. It also defines data format for the scenes and provides 
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processing of user input. It can also have additional functionality such as support of special 

effects and physics and come with integrated environments for scene development and scripting. 

More feature-rich middleware are also called 3D engines or game engines if their primary 

purpose is to support games development.  Among the features that can be associated with the 

middleware the following are most important with respect to the factory visualisation to be 

implemented in the LIRKIS laboratory: 

1. Price and licensing. As there is no special funding for acquiring visualisation software,

we are searching for a solution that is free at least for non-commercial use. The best

option is an open-source middleware.

2. Extendibility of the software and availability of its source code.  The LIRKIS laboratory

contains specific VR hardware and it is highly improbable that any existing middleware

will be able to work with it without any modification. It should be possible to adjust the

selected middleware using its application program interface (API), but the best option is

to have its whole source code available for modification.

3. Quality of documentation. The middleware documentation should be complete, easy to

follow and up-to-date.

4. Supported standard 3D modelling formats. Determines the possibilities of importing 3D

models created using other software or scanned by means of 3D scanners.

5. Support for latest 3D graphics features. Important for creating video output as realistic

as possible.

6. Programming languages available for scripting. Scripting or soft-coding is a way how

to program a visualisation control without a need to compile. In the case of a

commercial middleware it can be the only way how to interact with it on a program

level.

7. Support for advanced virtual reality hardware. This primarily means a support of

stereoscopic video output and motion tracking devices.

8. Availability of development tools for scene creation and scripting. Availability of such a

tool (editor or integrated development environment) can significantly reduce time

needed to prepare scenes to be visualised.

9. Parallelisation possibilities. To render one high quality video output requires a lot of

computing power. And in VR systems we need more than one output: For each

stereoscopic display we need to render two images and there can be multiple displays

(e.g. front, rear, left, right, top, bottom). To maintain quality it is necessary to be able to

render the images in parallel.

III. AVAILABLE SOLUTIONS

A. Irrlicht 

Irrlicht [13] is an open source, fairly lightweight, 3D engine written in C++. It can be run on 

various platforms; primarily on MS Windows (including CE), Mac OS X and Linux, but there 

are also ports to Xbox, PlayStation Portable, Symbian, iOS and Google Native Client. The 

engine has been “born” in 2003 by only one developer, Nikolaus Gebhardt. Nowadays its 

development team includes about 10 members. For 3D rendering Irrlicht uses both mainstream 

application program interfaces – Direct X and OpenGL – as well as its own software renderers. 

One of the advantages of the engine is that it doesn’t require any 3rd party libraries to be 

installed and configured separately, so it is quite easy to install and execute. 

Irrlicht is open source, which means that it is absolutely free even for commercial use. It can 

be also altered, extended and redistributed in any way and without any charge. It is well 

documented with complete API description and tutorials for both basic and advanced topics. 

There are also books covering Irrlicht, namely [7] and [9]. Compared to other solutions Irrlicht 

has the best support for 3D modelling formats – it can import from 3D editors such as 3D 

Studio Max or Maya and also from other 3D engines, i.e. OGRE and Quake 3. There is no 

official support for scripting. There have been some community projects for various languages, 

such as Perl, Ruby, Python and Lua, but most of them are problematic to use or have been 

already abandoned. There is an extensible free 3D world editor and radiosity lightmap generator 

for Irrlicht, called irrEdit. Support for parallelisation is not available but can be implemented in 

principle as the engine is open-source. 
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B. OGRE 

OGRE [15] is a scene-oriented 3D engine, written in C++. The shortcut stands for Object-

Oriented Graphics Rendering Engine. As in the case of Irrlicht, OGRE is only a rendering 

engine, so support for audio, physics and other features have to be added in the form of 3rd 

party libraries.  This extendibility is supported by its highly modular plug-in architecture. It 

supports Direct X and OpenGL and is available for MS Windows, Mac OS X and Linux. Its 

highlights are a coherent design and very good skeletal animation support. So, OGRE is the 

right choice when designing heavily populated visualisations. 

OGRE is free and open-source, therefore pricing and extendibility are no problem. The 

engine is documented as well as Irrlicht and besides rich online resources there are (again) two 

books [5] and [6]. ORGE supports only its own .mesh format. Fortunately, export to it is 

available in 3D editors (i.e. in Blender). Support for 3D graphics features is sufficient, 

comparable to Irrlicht. Special features of OGRE are hardware weighted multiple bone skinning 

in its animation engine and a support for custom shaders written in HLSL. Scripting is not 

available directly but can be added using community driven extensions, such as Python-Ogre. 

Stereoscopy support can be added to OGRE by means of separate project called Stereo vision 

manager. To support input VR devices the Virtual Reality Peripheral Network (VRPN) can be 

used. VRPN [20] is a set of classes and servers implementing a network-transparent interface 

between application programs and peripheral devices. Some connectors between VRPN and 

OGRE have been already implemented, for example Vrpn2Ogre. There is a plug-in based 

WYSIWYG editor for OGRE, called Ogitor, but it is still in development and its documentation 

is almost non-existent. Build-in support for parallelisation is not available but there have been 

several attempts to utilize Equalizer for parallel rendering. The Equalizer [14] is a standard 

middleware to create and deploy parallel OpenGL-based applications. It is open source and is 

written in C++. 

C. OpenSceneGraph 

The OpenSceneGraph (OSG) [16] is an open source high performance 3D graphics toolkit, 

written in Standard C++. It uses OpenGL for rendering but not Direct X. It is multiplatform and 

can be run on all MS Windows platforms, OS X, GNU/Linux, IRIX, Solaris, HP-Ux, AIX and 

FreeBSD operating systems. Versions 3.0.0 and higher are also available for mobile platforms 

(iOS, Android). It is used as a basis of several virtual reality solutions, including VR JuggLua 

[10], CalVR [8] and Vrecko [3]. Scenes are represented by a data structure called scene graph 

that arranges the logical and often also spatial representation of the scene.  

Being open-source it is the same bag as the previous two solutions from the licensing and 

extendibility point of view. The documentation is not the strongest point of OSG. It contains 

some user and programmer guides and only one tutorial. Many methods in its API reference are 

not described at all. Fortunately, this situation improved with the issue of (as usually) two 

books, [11] in 2010 and [12] in 2012. Most of the commonly used 3D formats are supported by 

means of plug-ins, which are a part of the OSG core distribution. OSG provides effective 

implementation of state-of-the-art graphical features, such as view-frustum, occlusion culling, 

progressive level of detail, rendering state sorting and particle systems. Shaders can be 

implemented using OpenGL shader language (GLSL). There is no support for scripting out of 

the box, but Java, Lua and Python bindings have been implemented as community projects. 

From the solutions analysed so far the OSG has the longest history of utilisation in VR systems. 

Support of both stereoscopic visualisations and peripheral input devices has been implemented. 

Concrete solutions can be found in the VR systems mentioned above. Two editors dedicated to 

scene creation exist for OSG but they are not as good as Irrlicht’s irrEdit: the osgSceneMaker 

has not been updated since 2008 and the osgDesigner is under development currently and lacks 

any documentation. OSG directly supports parallel computation thanks to the fact that the scene 

graph supports multiple graphics contexts and the cull and draw traversals have been designed 

to cache rendering data locally and use the scene graph almost entirely as a read-only operation. 

This allows multiple cull-draw pairs to run on multiple CPU's which are bound to multiple 

graphics subsystems [16]. Multithreading is also supported. Another way is to use the Equalizer 

[14] middleware for parallelisation. 

D. CryENGINE 

Contrary to the solutions described above the CryENGINE [17] is a professional game 

engine. It has been developed by the German company Crytek. It is one of the most advanced 

game engines nowadays and is used by several high-quality (AAA) games such as Far Cry and 
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Crysis series. It can be used on PC running MS Windows or on the mainstream video game 

consoles (PS3, Xbox, Wii U). It uses DirectX on PC and Xbox.  Being a commercial game 

engine means that it not only covers graphical output rendering but also sound subsystem and 

physics. CryENGINE is not used exclusively for games, it has been selected for virtual training 

of U.S. Army personnel and its previous version (2) has been used in scientific research to 

design a low-cost CAVE system [4]. 

The CryENGINE can be used for free in educational facilities, even if the corresponding 

tuition is paid and for non-commercial use (i.e. if a game or application developed is distributed 

for free). For commercial use there are several paid options but exact prices are not given. The 

source code of the engine is available only in some expensive paid distributions. In other 

versions the engine can be extended using its API (applications can be then written in C++) or 

by scripting. The CryENGINE is well documented, as it is common in the case of commercial 

products. It supports only its own 3D format, but there are exporters to it for widely used 3D 

editing software such as 3D Studio Max or Blender. Its latest version, CryENGINE 3, supports 

the most recent 3D graphics features implemented in DirectX 11. There are two scripting 

languages, a lightweight multi-paradigm programming language Lua and a visual scripting 

system called Flow Graph. Stereoscopic visualisation is supported directly by the engine, but no 

implementation of VR input devices is known. To create scenes (game levels) a sophisticated 

editor called Sandbox is supplied with the CryENGINE, which fully supports game 

development, including scripting. Parallelisation is not supported, at least not in the free 

version. However, synchronisation between more computers running the engine can be 

implemented in principle and it has been done to some extend for CryENGINE 2 in [4].  

E. Unity and Unity Pro 

Unity [18] is a game engine, developed by San Francisco-based Unity Technologies. Contrary 

to Unreal engine or CryENGINE, there are no well-known AAA games developed in Unity. 

Most probably this is caused by the fact that Unity focused to independent developers who are 

unable to either create their own game engine or purchase licenses to use better featured but also 

more expensive engines. However, this is about to change as for example Square Enix is using 

Unity in some upcoming games. Unity is multiplatform, can be run on PC with MS Windows, 

OS X and Linux and on Xbox 360, Wii U and PS3. It was also one of the first engines to 

support tablets and smartphones; there are versions for iOS, Android and Blacberry. There is 

also a plugin for web browsers. On PC it uses both DirectX and OpenGL. 

There are two versions of Unity. The free one, called simply Unity, has limited graphical 

features and always shows Unity splash screen on the start-up. It can be used to create 

commercial games but with some limitations. The Unity Pro is a paid, fully featured version. It 

costs about 1500USD. Unity and Unity Pro are extensible via scripting. Source code can be 

obtained, but the price can be significantly higher than that of Unity Pro. Unity is sufficiently 

documented, with user manual, component reference, scripting reference and a number of 

tutorials. In addition, free live training courses are available. It is able to import models in 

standard 3D formats (collada, 3ds, obj, dfx). Support for state-of-the-art graphics is as good as 

in CryEngine. However, there are some serious limitations of the free version, especially in the 

quality of video and audio output. These make it impossible to create a game with AAA look 

when using the free version. Unity incorporates the Mono platform, an open source 

implementation of Microsoft .NET Framework, for scripting. UnityScript (JavaScript-like), Boo 

and C# can be used for scripting. Stereoscopic video output has been a goal of some community 

projects and the Unity Augmented Reality Toolkit (UART) [19] can be used for VRPN support. 

The staff that made UART has a long history in virtual and augmented reality research; see for 

example [1]. The engine comes with the Unity Editor, a complete solution for game 

development. For scripts development and debugging it uses a modified version of the 

MonoDevelop, an open source integrated development environment. As far as we know, no 

support for parallelisation has been implemented. 

IV. CONCLUSION

Results of the survey of five selected 3D graphics middleware solutions can be seen in Table 

1. Rows belong to the evaluation criteria and columns to the solutions. Most of the findings are

presented in the yes/no format with additional information in parentheses. For the rest  a school-

like grade system is used with the range from “A” (best) to “E” (worst). 
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Table 1 

Evaluation Summary 

Irrlicht OGRE OSG CryENGINE Unity 

Free 

availabili

ty 

non-commercial 

use 
yes yes yes yes yes 

commercial use yes yes yes no yes (limited) 

source code yes yes yes no no 

Extendibility A A A D D 

Documentation quality  B B C A A 

Standard 3D formats support yes no yes no yes 

Export to its format available yes yes yes yes no 

3D graphics features A A A A D 

Graphics 

API 

support 

OpenGL yes yes yes no yes 

DirectX yes yes no yes yes 

Scripting 

language

s 

build-in no no no yes yes 

3rd party 
yes 

(problematic) 

yes yes not checked not checked 

VR 

hardware 

support 

build-in 
no no no yes 

(stereoscopy) 

no 

3rd party yes yes yes yes yes 

Parallelis

ation 

support 

build-in no no yes no no 

3rd party no yes yes no no 

Development tools quality B C D A A 

Both commercial solutions, CryENGINE and Unity, support up-to-date visualisation features 

and there is some support for advanced input and output VR equipment. Contrary to the free 

solutions they also allow fast scene development thanks to their feature-rich and well 

documented integrated development environments. On the other hand limited modification 

possibilities, unavailable source code (at least not for an affordable price) and no or very limited 

support for parallel computation in distributed environment are serious drawbacks. Licencing is 

also problematic, as we plan to use the visualisation system developed on a commercial basis in 

the future. Because of these reasons the commercial engines has been excluded from our 

selection, however it is probable that we will return to them in the future. 

From the free solutions the OpenSceneGraph is the winner. Maybe it is not the simplest 

middleware and definitely not the easiest one to learn but support for parallel computing, VR 

technologies and plenty of experience worldwide make it the best candidate for our purposes.  
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I. ÚVOD 

Slnečná energia ako jeden z obnoviteľných zdrojov energie má pre život na Zemi 

nenahraditeľný význam. Slnečná energia ako jediná ponúka svoju energiu na viac ako 

miliardu rokov a keďže je aj podmienkou života na našej planéte predstavuje zdroj, ktorý by 

sme mali v prvom rade využívať. Využívanie slnečnej energie na energetické účely má však 

svojich priaznivcov, ale aj svojich odporcov. Základy využívania slnečného žiarenia opisujú 

autori v literatúre [1]. Bolo by však neracionálne ak by sa tomuto obnoviteľnému zdroju 

energie neposkytoval dostatočný priestor, nakoľko zásoby  doposiaľ používaných palív sú už 

značne vyčerpané [5],[6].  

Fototermálny spôsob využitia slnečného žiarenia na energetické účely prostredníctvom jeho 

koncentrácie je jeden z mnohých spôsobov  využitia tohto obnoviteľného zdroja. Koncentrácia 

slnečného žiarenia je  najviac využívaná v slnečných tepelných elektrárňach, ktorých 

inštalovaná kapacita neustále rastie [2]. Jednotkové výkony  týchto zdrojov dosahujú aj 

niekoľko100 MW [3]. Veľmi vysoké teploty dosahované koncentráciou slnečných lúčov sa 

okrem výroby elektrickej energie využívajú aj v slnečných peciach k taveniu, rôznych 

materiálov, testovaniu odolnosti voči extrémnym teplotám, získavaniu vysoko čistých látok a k 

následnému štúdiu ich fyzikálnych a chemických vlastností. Skupinu materiálov tvoria 

predovšetkým  látky s vysokým bodom tavenia ako napr. Al2O3, ThO2, ZrO2, volfrám a pod  

Ku koncentrácii slnečného žiarenia  sa využívajú rôzne rotačne symetrické a rotačne 

nesymetrické solárne koncentrátory. Ich cieľom je zabezpečiť ohrev teplonosného media na 

potrebnú teplotu. 

I. MODELY SOLÁRNYCH KONCENTRÁTOROV 

K experimentom s koncentráciou slnečného žiarenia  bola navrhnutá a skonštruovaná 

aparatúra skladajúca sa z polohovacieho statívu a koncentračných modulov. Polohovací statív 

bol konštruovaný tak, aby umožňoval dvojosé polohovanie koncentračných modulov,  

s indikáciou nastavených súradníc voči Slnku a slnečnému žiareniu prípadne voči zdroju 

žiarenia v laboratórnych podmienkach [5],[7],[8].    

Koncentračné moduly sú konštrukčne riešené tak, aby mali rovnakú vstupnú apretúru 

114,4cm2 . Tvar reflexnej plochy bol zostrojený podľa nasledovných rovníc  paraboly: 
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   y=0,05x2,  y=0,1x2,  y=0,2x2,  y=0,3x2. 

Boli teda skonštruované štyri experimentálne žľabové koncentrátory, ktoré sú zobrazené na 

Obr. 1. Konštrukčne sa skladajú z kruhových základní na ktorých je na jednej stane stupnica 

na meranie elevácie a na druhej je presný tvar parabolickej reflexnej krivky, os paraboly 

a súradnicová sieť pre meranie. Reflexná plocha bola vytvorená z viacvrstvového materiálu 

pokrytého reflexnou AL fóliou a bola tvarovo zabezpečená v strede pomocou tvarových šablón.  

Obr. 1 Modely žľabových koncentrátorov a polohovacie zariadenie 

II. EXPERIMENTÁLNE MERANIE OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ  ŽĽABOVÝCH KONCENTRÁTOROV

Pre modely žľabových koncentrátorov na Obr. 1, bolo uskutočnené experimentálne meranie 

s cieľom poukázať aký vplyv má tvar žľabového koncentrátora na proces koncentrácie 

slnečných lúčov v ich ohnisku. Meranie bolo realizované pri orientácii modelov 

koncentrátorov priamo k Slnku (kolmý dopad slnečných lúčov)  počas jasnej oblohy aj počas 

zamračenej oblohy, kedy je zastúpené prevažne difúzne slnečné žiarenie. Počas merania bola 

zaznamenaná intenzita slnečného žiarenia aj teplota okolia. 

 Zo spracovaných výsledkov na Obr. 2 vyplýva, že čím sa viac  žľabový  koncentrátor 

otvára, tým je jeho ohnisková vzdialenosť väčšia a dosahovaná teplota v ohnisku klesá. 

Najvyššia teplota v ohnisku 70˚C bola zaznamenaná pre model koncentrátora, ktorého 

popisuje matematická funkcia y=0,3x2  počas jasnej oblohy ako to je znázornené na Obr. 2d). 

Výsledky poukazujú na skutočnosť, že z klesajúcou ohniskovou vzdialenosťou sa dosahuje 

vyššia teplota nakoľko sa zvyšuje koncentračná schopnosť koncentrátora. Dôvodom je aj fakt, 

že slnečné lúče  dopadom na reflexnú plochu koncentrátora sa v reálnych podmienkach kvôli 

povrchovým a tvarovým nedokonalostiam  neodrazia presne do ohniska koncentrátora, ale 

dochádza k ich rozptyľovaniu na väčšiu plochu. Rozptyl s narastajúcou ohniskovou 

vzdialenosťou narastá, čo sa pri väčších ohniskových vzdialenostiach prejaví nižšou teplotou 

v ohnisku. 

Experimentálne meranie koncentrácie slnečného žiarenia počas zatiahnutej oblohy zobrazené 

na Obr. 2e), Obr. 2f), Obr. 2g), Obr. 2h), overilo pravdivosť problému slnečných 

koncentrátorov s koncentráciou slnečných lúčov prichádzajúcich pod rôznym uhlom ich 

dopadu na odrazovú plochu koncentrátora. Dochádzalo k výraznému posunu ohniska najmä 

v osi x a zároveň k poklesu tu dosahovanej teploty oproti meraniu teploty počas nezamračenej 

oblohy. Svetelná stopa koncentrácie slnečných lúčov sa počas merania javila rozostrená bez 

výraznejších kontúr. Najvyšší pokles teploty v ohnisku zapríčinený nárastom difúznej zložky 

slnečného žiarenia vplyvom zmeny stavu oblohy bol zaznamenaný pre model koncentrátora 

s matematickým popisom tvaru y=0,3x2. Teplota v ohnisku z pôvodných 70˚C klesla na 36˚C, 

podľa Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.h). U koncentrátora sa tak prejavila jeho 

väčšia hodnota hĺbky v porovnaní s ostatnými troma modelmi, čo mu znemožnilo prijať 

slnečné lúče prichádzajúce pod rôznym uhlom dopadu a tým došlo k najvýraznejšiemu poklesu 

teploty. 
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Obr. 2 Priebeh koncentrácie slnečných lúčov pomocou žľabových koncentrátorov počas jasnej a zamračenej oblohy 

Cieľom experimentálneho merania podľa Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.3 bolo 

zistiť, aký vplyv  má zmena parametrického uhla ψ žľabového koncentrátora na proces 

koncentrácie slnečných lúčov v jeho ohnisku.  
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Obr. 3 Proces koncentrácie slnečného žiarenia pomocou modela žľabového koncentrátora pre rôzne veľkosti vstupnej 

apertúry 

Experiment bol uskutočnený počas jasnej oblohy pre model koncentrátora, ktorého popisuje 

matematická funkcia y=0,1.x2. Už z Obr. 3a) vyplýva, že  zmena parametrického uhla ψ 

žľabového koncentrátora má vplyv na veľkosť vstupnej apretúry koncentrátora. Zo 

spracovaných výsledkov na Obr. 3b), Obr. 3c), Obr. 3d) vyplýva, že znižovaním 

parametrického uhla sa zmenšuje vstupná apretúra koncentrátora , čím dochádza aj 

k následnému znižovaniu činiteľa koncentrácie. Koncentrátor stráca svoje koncentračné 

vlastnosti a dochádza k poklesu teploty v jeho ohnisku. 

Experimentálne merania ukázali, že ohnisková vzdialenosť a parametrický uhol sa musí 

preto voliť optimálne. Podľa zdroja [4] sa uvádza, že pre priemyselné využitie sa žľabové 

koncentrátory vyhotovujú najčastejšie s týmito parametrami: vstupná apretúra okolo 6m, 

ohnisková vzdialenosť cca 1,75m a s parametrickým uhlom ψ=80˚. 

III. ZÁVER

Možnou odpoveďou na súčasný nedostatok základných energetických surovín najmä uhlia, 

ropy a zemného plynu môže predstavovať využitie slnečnej energie na energetické účely. 

Nakoľko slnečná energia predstavuje perspektívny a stály zdroj energie s využitím na niekoľko 

miliárd rokov  tak je predpoklad nárastu využívania tohto obnoviteľného zdroja energie, čo sa 

už teraz prejavuje nárastom inštalovaného výkonu solárnych systémov 

Koncentrácia slnečnej energie patrí k jednému z mnohých spôsobov  využitia slnečnej 

energie na energetické účely. Tento princíp sa využíva v slnečných tepelných elektrárňach ako 

aj v slnečných peciach. Koncentráciu je teda možné využiť nielen k výrobe elektrickej energie, 

ale aj k uskutočňovaniu rôznych technologických procesov. Medzi najpoužívanejšie môžeme 

zaradiť napr. vykurovanie a tavenie. Problematikou využitia solárnej energie s využitím 

koncentrácie sa zaoberá literatúra [5],[8]. Možnosť uskladnenia tepelnej energie 

prostredníctvom roztavených solí  so zmenou skupenstva, umožňuje prevádzku  slnečných 
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tepelných elektrární v čase zhoršených slnečných podmienok ako aj počas noci. 

Naakumulované teplo umožňuje prevádzku slnečných elektrární  v súčasnosti už po dobu až 

13  hodín bez slnečného svitu z čoho vypláva, že sú za vhodných podmienok schopné 

kontinuálnej prevádzky  Tým narastá  efektivita využitia slnečnej energie. 

Pre modely žľabových koncentrátorov bol experimentálnym meraním overený  problém 

koncentrácie slnečných lúčov prichádzajúcich pod rôznym uhlom počas zamračenej oblohy 

zapríčinený poklesom priamej a nárastom difúznej zložky slnečného žiarenia. Prejavilo sa to 

poklesom teploty v ohnisku koncentrátorov  v dôsledku  nedostatočnej a nepresnej 

koncentrácie difúzneho žiarenia. Priestorová nerovnomernosť rozloženia difúznej zložky sa 

prejavila posunom ohniska ako je to znázornené na obr.2. e,f,g,h,  Experiment zároveň 

poukázal, že najvýraznejší pokles v ohnisku počas zhoršených slnečných podmienok sa 

prejavil u koncentrátora s najvyššou hĺbkou. Využitie koncentrátorov počas roka tak  nie je 

rovnomerné nakoľko pomer priameho a difúzneho slnečného žiarenia sa počas roka dosť 

výrazne mení. 

Pre experimenty so žľabovými koncentrátormi s Al reflexným povrchom a čiarovým 

ohniskom sa osvedčila konštrukcia založená na tzv. dobsonovej  montáži používanej 

v astronómii. Použitý reflexný materiál však spôsobuje nepatrný rozptyl slnečných lúčov, ktoré 

sa nekoncentrujú do ohniska a preto by bolo v budúcnosti vhodné ich povrch  opatriť 

materiálmi s vyššou reflexnou schopnosťou.  

K ich správnej činnosti je však nevyhnutné realizovať ich precízne polohovanie v súvislosti 

s relatívnym pohybom Slnka po oblohe, ktoré si vyžaduje pravidelnú údržbu a ciachovanie, aby 

sa dosiahli príslušné prevádzkové parametere [7]. Navyše solárne koncentrátory nie sú schopné 

koncentrovať difúznu zložku slnečného žiarenia zastúpenú v zhoršených slnečných 

podmienkach. Ak  sa zároveň ku koncentrácii využívajú reflexné plochy v tvare kriviek 

druhého rádu tak je dôležité realizovať aj ich veľmi kvalitné vyhotovenie [5],[6]. 
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Abstrakt — Predkladaný príspevok sa zaoberá riešením problémov pôsobenia 

atmosferickej elektriny na solárne zariadenia. Vzhľadom na vysoké počty nainštalovaných 

solárnych zdrojov elektriny, prejavujú sa pomerne často poškodenia spôsobené zásahom blesku 

a a prepätím. Na ich detekciu bola navrhnutá metóda a zariadenie včasnej detekcie blížiacej sa 

búrky. Zariadenie sa v laborat=ornych podmienkach osvedčilo. 

Kľúčové slová — Atmosférická elektrina, ochrana solárnych zariadení, detektor výbojov 

I. ÚVOD 

Výbojové procesy v atmosfére a výskyt atmosférickej elektriny je bežnou súčasťou 

fyzikálnych javov vyskytujúcich sa na našej planéte. Tieto javy sú sprevádzané celým radom 

nielen mimoriadne atraktívnych, ale aj nebezpečných akustických, optických 

a elektromagnetických efektov. Ich účinky sú však často sprevádzané mimoriadne závažnými 

meteorologickými situáciami spôsobujúcimi nielen vysoké materiálne škody, ale aj ohrozenie 

ľudských životov. Štatisticky dochádza na celom svete k úmrtiu desiatich ľudí za deň a škody 

spôsobené bleskom a prepätím patria k druhým najpočetnejším škodám vôbec. 

Výbojové procesy v atmosfére a výskyt atmosférickej elektriny je bežnou súčasťou 

fyzikálnych javov vyskytujúcich sa na našej planéte. Tieto javy sú sprevádzané celým radom 

nielen mimoriadne atraktívnych, ale aj nebezpečných akustických, optických 

a elektromagnetických efektov. Ich účinky sú však často sprevádzané mimoriadne závažnými 

meteorologickými situáciami spôsobujúcimi nielen vysoké materiálne škody, ale aj ohrozenie 

ľudských životov.  

Štatisticky sa na celom svete vyskytuje denne 50 000 až 200 000 búrok, čo predstavuje 

viac ako 8,5 milióna bleskov. Na Slovensku je najpočetnejším búrkovým miestom Lomnický 

štít s 31,5 búrkovými dňami za rok. V priemere na Slovensku zaznamenáme 25 búrkových dní 

ročne.  

Tento pozoruhodný optický a akustický jav má okrem svojich negatívnych vlastností aj 

významnú úlohu v zabezpečení a udržiavaní fyzikálnych vlastností našej Zeme. Celosvetovo sa 

registruje nárast výbojovej činnosti v atmosfére. Aj na Slovensku bol poisťovňami 

zaznamenaný nárast poistných udalostí, spôsobených v dôsledku zásahu blesku. V období 

rokov 2008 až 2011 sa jednalo o nárast o vyše 700 poistných udalostí. Za mesiac júl 2012 bolo 

vyplatených viac ako 280 000 € na 146 poistných udalostiach spôsobených bleskom. Tieto 

údaje naznačujú, že na Slovensku rastie počet búrkových dní a bleskov, čo zvyšuje potrebu 

ochrany pred bleskom a prepätím.  

V našich klimatických podmienkach je priemerná hodnota týchto prúdov v rozmedzí od 

20 do 40 kA. Za posledných 10 rokov však bola zaznamenaná priemerná amplitúda blesku 12 

kA. Za desaťročné obdobie od 1.1.2002 do 31.12.2011 bolo zaznamenaných iba 133 výbojov 

o amplitúde okolo 200 kA

II. PRINCÍP SLEDOVANIA ATMOSFÉRICKEJ ELEKTRINY

Sledovanie a zaznamenávanie búrkovej činnosti v atmosfére má za úlohu zlepšiť 

ochranu pred bleskom a prepätím. V elektrotechnike so zvyšujúcou citlivosťou elektronických 
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zariadení na prepätia je detekcia a výskum dejov atmosférickej elektriny ako možnosť 

vylepšenia ochrany pred bleskom významný. 
V súčasnosti existuje mnoho profesionálnych ale aj amatérskych detektorov atmosférických 

výboj. Profesionálne sú zaradené do oblastných štátnych detekčných programov po celom 

svete. Princíp činnosti spočíva v zachytení emitujúceho žiarenia počas tvorby výboja. Líder 

postupujúci k zemi a výboje vo vnútri mračna generujú veľmi vysoké VHF frekvencie 

v rozsahu 30MHz až 300 MHz. Spätný výboj mrak - zem generuje nízke LF frekvencie 

s rozsahom 30 kHz až 300 kHz.  [1] 

Profesionálne detekčné systémy využívajú dve metódy lokalizácie bleskov: 

 Metóda Time of arrival (TOA),

 Metóda Direction finding (DF).

Obe metódy potrebujú pre svoju činnosť minimálne dve detekčné antény, pričom účinnosť 

detekcie, presnosť lokalizácie sa zlepšujú ak sa použijú obe metódy súčasne  a v systéme je 

zapojených čo najviac staníc. Preto každý štát v Európe je zapojený do oblastných detekčných 

systémov. Slovensko patrí do centrálnej európskej detekčnej siete CELDN, kde spolu 

s krajinami Česka, Maďarska a Poľska zastrešujú túto oblasť Európy. Metóda Time of arrival 

(TOA) vyhodnocuje čas príchodu elektromagnetickej vlny na rôzne detekčné stanice. Miesto 

úderu blesku je určené priesečníkom hyperbol z dvoch rovnakých časových rozdielov. Druhá 

metóda Direction finding (DF) vyhodnocuje smer dopadajúcej elektromagnetickej vlny na 

antény a miesto úderu sa určí priesečníkom vypočítaných kriviek. Ukážku oboch metód 

zobrazuje obr. 1. [2] 

Obr. 1 Ukážka lokalizácie úderu blesku pomocou troch senzorov metódou TOA a DF 

III. DETEKCIA ATMOSFÉRICKEJ ELEKTRINY

A. Popis blokovej schémy 

V procese atmosférického výboja vzniká elektromagnetický impulz, ktorý zachytáva 

anténa detektora. Detektor sa skladá z dvoch kanálov určených pre detekciu kladného 

a záporného atmosférického výboja. Vzhľadom na to, že parametre blesku a teda aj vznikajúce 

impulzy majú vysoký rozsah parametrov a v niektorých prípadoch by mohli byť pre meracie 

zariadenia nebezpečné. Signál z antény prichádza najprv na ochranný obvod, ktorý v prípade 

presiahnutia bezpečnej hodnoty zvedie vzniknuté prepätie do zeme. Meraný signál z 

ochranného obvodu postupuje do zosilňovača pre kladnú alebo zápornú polaritu a ďalej 

postupuje na led indikátor a optický vysielač, ktorý optickým spôsobom reagujú na 

prichádzajúci signál od atmosférického výboja. Obidva kanály sú oddelené optickým kanálom 

na konci ktorého je optický prijímač poskytujúci informácie do meracieho PC zariadenia, alebo 

osciloskopu. Prenos detekovaného signálu optickým káblom bol zvolený z dôvodu, že 

v optickom kábli nedochádza k interferenciám elektromagnetického poľa, čím sa na 

zachytenom signáli neprejaví vonkajšie rušenie. Signál spracovaný optickými prijímačmi 

pracuje v požadovanom rozsahu napätia.  

Skonštruovaný detektor podľa blokovej schémy na obr. 2 je  konštrukčne riešený z troch 

hlavných častí.  
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Obr. 2 Bloková schéma detektora blesku 

Centrálna jednotka obsahuje elektronické obvody zabezpečujúce snímanie signálu od 

atmosférického výboja a jeho konverziu na opticky. Centrálna jednotka je zároveň hlavnou 

nosnou časťou pre antény kladnej a zápornej polarity usporiadané do tvaru H. Ako je to 

znázornené na obr. 3. Celé zariadenie je konštrukčne riešené tak, aby odolávalo vonkajším 

meteorologickým podmienkam. 

Obr. 3 Konštrukcia detektora atmosférických výbojov 

B. Spracovanie signálu 

Spracovanie signálu je vytvorené v programovom prostredí LabVIEW. Výhodou 

grafického programovacieho prostredia od spoločnosti National Instruments spočíva v 

jednoduchom spracovaní akýchkoľvek signálov. Analógový signál z optického prijímača je 

privedený na vstupnú jednotku nainštalovanú k programu LabVIEW. Príklad nameraného 

priebehu je znázornený na obr. 4. Jedná sa o priebeh zápornej polarity detektora, kde prepätie 

bolo demonštrované jednosmerným zdrojom. 

Obr. 4 Priebeh nameraného signálu zápornej polarity 



Electrical Engineering and Informatics III 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 622

Na overenie činnosti detektora bol použitý výboj generovaný Van de Graffovým 

generátorom. Detektor zaregistroval vzniknutý výboj a zachytený elektrický signál bol 

konvertovaný pomocou optického vysielača a po prechode optickým káblom zachytený 

optickým prijímačom. Zachytený signál z optického prijímača bol znázornený pomocou 

osciloskopu a je na obr. 5. 

Obr. 5 Priebeh napätia z detektora pri výboji z Van de Graffovho generátora 

Zaznamenaný priebeh tvarom má rovnaký tvar ako skúšobná normalizovaná vlna uvažovaná 

v norme STN EN 62 305 -1. [3], [4], [5] 

IV. ZÁVER

Výbojovú činnosť v atmosfére sledovali ľudia od nepamäti. Najvýznamnejšími 

bádateľmi v 18. Storočí boli Benjamín Franklin a Prokop Diviš, ktorý ako prvý zhotovili 

bleskozvod. Teóriami vzniku náboja v mračne sa zaoberali viacerí vedci, ktorý nadviazali na 

prácu Philipa Lenarda. Na vytvorenie náboja v mračne je potrebný proces kondenzácie závislý 

od nasýtenia vzduchu a aerosólových nečistôt, ktoré plnia funkciu kondenzačných jadier. 

Z hľadiska elektrickej štruktúry a prejavu búrkovej činnosti sa za najnebezpečnejšie považujú 

mraky druhu Cumulonimbus. 

Zhotovený dvojkanálový detektor atmosférických výbojov pre kladnú a zápornú polaritu 

výboja s prepojením na počítač a osciloskop reaguje na laboratórne vytvorený výboj  oboch 

polarít. 
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Abstrakt — Problematika utajenia komunikácie respektíve utajenie prenosu prídavnej informácie 

je v súčasnosti často predmetom početných výskumov. V dnešnej pretechnizovanej dobe, keď ľudia 

komunikujú nielen osobne, ale čoraz viac na to využívajú rôzne dostupné technické prostriedky, je 

nutné zaoberať sa ochranou obsahu a utajením komunikácie. V tomto článku je hlavný dôraz 

smerovaný na oblasť steganografie vo video dátach, kde pomocou vytvorenej metódy je možné 

preniesť prídavnú informáciu v pozadí neutajenej komunikácie. V navrhnutej metóde je doplnková 

informácia vkladaná len do vopred detegovanej oblasti ľudskej kože vo videu. Vytvorená metóda 

bola následne testovaná ako vplýva vloženie prídavnej informácie na zmenu z hľadiska 

vnímateľnosti resp. z hľadiska zmeny štatistických parametrov.  

Kľúčové slová — steganografia, video, farebný model, detekcia, ľudská koža 

I. ÚVOD 

Vznik reči a následne písma predstavoval začiatok dlhého obdobia, kedy ľudstvo začalo 

vytvárať rôzne spôsoby prenosu informácie. Úmerne s tým je však spojený aj problém utajenia 

komunikácie z dohľadu ľudí, ktorým nie je určená. Tu sa do popredia dostávajú disciplíny, ktoré 

sa zaoberajú ochranou obsahu dát (kryptografia) resp. tajným prenosom prídavnej informácie 

(steganografia a digitálna vodotlač).  

Účel kryptografie a steganografie je rovnaký, ale ich realizácia je odlišná. Kryptografia šifruje 

obsah dát tak, aby ich iba príjemca vedel dešifrovať, bez ohľadu nato, že o existencii 

komunikácie môže vedieť tretia strana. Opakom je steganografia, ktorá sa snaží komunikáciu 

utajiť spôsobom, aby o nej vedeli len odosielateľ a príjemca, čiže utajená komunikácia prebieha 

v pozadí neutajenej komunikácie.  

Práve steganografii, ktorá je zameraná na video súbory, je venovaný aj tento príspevok. 

Začiatok príspevku je venovaný všeobecným poznatkom o ochrane multimédií a možnostiam 

realizácie utajenej komunikácie. Ďalšia kapitola je zameraná už na konkrétnu metódu pre ukrytie 

prídavnej informácie, a to steganografiu. Posledné kapitoly poskytujú informácie o navrhnutej 

metóde, ktorá využíva detegované plochy ľudskej kože vo video súboroch na ukrývanie dát, 

a tiež je v závere venovaný priestor aj zhodnoteniu dosiahnutých experimentálnych výsledkov 

pre danú metódu.  

II. OCHRANA MULTIMÉDIÍ A UTAJENÁ KOMUNIKÁCIA

A. Úvod 

Popri prudkom rozvoji informačných technológií sa rozvíjajú aj systémy na spracovanie a 

prenos multimédií v digitálnej forme. Každý materiál, ktorý je v digitálnej forme podlieha 

nebezpečenstvu jednoduchého kopírovania a teda vzniku nelegálnych kópií, ktoré porušujú 

autorské práva. Takisto pri prenose citlivých informácií cez rôzne verejné telekomunikačné siete 

vzniká nebezpečenstvo neautorizovaného prístupu a ich následnej straty. Vďaka vzniku 

celosvetovej siete Internet je prístup k multimédiám stále jednoduchší, preto bolo potrebné 

vytvoriť rôzne postupy a metódy na ich ochranu [1]. 

 Pri ochrane obsahu multimédií poznáme dva základné postupy ktoré využívajú rôzne druhy 

metód ako je znázornené v nasledujúcom Obr. 1.  
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Obr. 1 Metódy, postupy a aplikácie pre ochranu dát 

III. STEGANOGRAFIA A VIDEO DÁTA

A. Definícia steganografie 

Je to veda, ktorá zastrešuje rôzne techniky ukrytia prídavnej informácie v obsahu. Názov 

steganografia pochádza z gréckeho slova ‘steganosgraphein‘, čo v doslovnom preklade znamená 

skryté písanie [2]. Cieľom modernej steganografie je ukryť tajné informácie v digitálnych 

materiáloch tak, aby ich útočník nedokázal odhaliť v resp. ani nezistil, že komunikácia prebieha. 

Ako krycie materiály môžeme použiť takmer všetky digitálne multimédiá. Najčastejšie sa však 

využívajú obrázky, video alebo zvuková stopa. Jednoduchý prenos stego správ je znázornený na 

Obr. 2.  
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Obr. 2 Všeobecná bloková schéma pre steganografiu 

Tajná informácia je pomocou vhodného algoritmu vložená do krycieho materiálu. Následne 

vzniknutá stego správa je po bežnej nechránenej linke doručená prijímateľovi, pričom útočník k 

nej má voľný prístup. Nakoniec prijímateľ extrahuje pomocou kľúča tajnú informáciu. 

B. Základné požiadavky pre steganografiu 

Základné požiadavky na steganografické systémy sú [1][3] : 

 Nedetekovateľnosť

 Perceptívna transparentnosť

 Bezpečnosť

 Kapacita

Nedetekovateľnosť vyjadruje mieru možnosti detekcie tajnej správy ukrytej v krycích 

dátach, resp. aby tajná správa nebola po ukrytí ľahko detekovateľná. Nezáleží preto iba na 

použitej metóde, ale aj na použití vhodných krycích dát. 

Perceptívna transparentnosť sa zakladá na ľudských rozoznávacích schopnostiach. Ukryté 

informácie sú perceptívne transparentné ak človek pomocou svojich zmyslov nie je schopný 

rozlíšiť originálnu správu a stego správu. 

Bezpečnosť vyjadruje mieru obťažnosti získania tajnej správy z krycích dát bez znalosti 
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kľúča avšak aj pri znalosti vkladacieho algoritmu. 

Kapacita vyjadruje maximálny objem tajných dát, ktorý je pomocou danej metódy možné 

vložiť do krycích dát, preniesť od odosielateľa k prijímateľovi a extrahovať. Udáva sa v bitoch. 

 Keďže nie je možné vždy splniť všetky požiadavky súčasne, je potrebné voliť kompromis, 

ktorý je vhodný v danej situácii. 

C. Video dáta 

Video patrí v súčasnom svete digitálnych médií k čoraz viac populárnym médiám. Často sa 

zvyknú video dáta používať v kombinácii so zvukovými dátami, čoho výsledkom je 

audiovizuálne médium.  

V minulosti sme sa stretávali len s analógovým videom vyjadreným pomocou analógového 

signálu. Televízne vysielanie ako ho poznáme z minulosti bolo zachytené pomocou analógových 

kamier a pozostávalo z jasovej a farbonosnej zložky. Existuje niekoľko televíznych noriem, ktoré 

definujú základné parametre videa ako šírku obrazu, výšku obrazu, snímkovú frekvenciu, farebnú 

hĺbku atď.. V našej geografickej oblasti je používaná norma PAL, v oblasti Francúzska a Ruska 

norma SECAM a v USA a Japonsku je to televízna norma NTSC.  

V súčasnosti už na výstupe kamier často dostávame digitálne video spracované v určitom 

kompresnom štandarde. Digitálne video získame z analógového videa postupným zobrazením 

jednotlivých snímok za sebou. Využíva sa tu vlastnosť (nedokonalosť) ľudského zraku, že pri 

rýchlom prehrávaní viacerých snímok za sebou sa táto postupnosť javí ako plynulé video. Každá 

snímka pozostáva z obrazových bodov, ktorých celkový počet získame vynásobením ich počtu v 

šírke a výške obrazu. Každý z týchto bodov je definovaný úrovňou intenzity alebo farby, t.j. 

napríklad pri čierno bielom obraze sú jednotlivé obrazové prvky vyjadrené len jedným bitom 

(stavy 0 a 1) [4]. 

IV. NAVRHNUTÁ METÓDA STEGANOGRAFIE VO VIDEO DÁTACH

V tejto kapitole sa sústredíme na metódu steganografie vo videu (napr. videostreaming, 

videotelefónia). Pre vkladanie prídavných dát je využitá detegovaná oblasť ľudskej pleti, pričom 

je využitý farebný obrazový model YCbCr, presnejšie jeho červená chrominančná zložka Cr. 

A.  Farebné obrazové modely 

Základným farebným priestorom, ktorý je využívaný na zobrazenie v displejoch alebo 

televíznych obrazovkách je model RGB. Jedná sa o aditívny model, to znamená, že daná farba 

vznikne ako súčtové miešanie troch základných farieb, a to červenej (Red), zelenej (Green) a 

modrej (Blue) [2]. 

Obrazový model YCbCr je definovaný troma zložkami, a to luminančnou zložkou Y, modrou 

Cb a červenou farebnou zložkou Cr [1]. Tento model je možné použiť pri kódovaní informácie o 

farbe pri digitálnom spracovaní. Pri návrhu metódy v tomto článku je tiež použitý model obrazu 

YCbCr. 

Model YCbCr dostaneme z 8 bitového modelu RGB pomocou tejto sústavy rovníc: 

Y = 0,299R+0,587G+0,114B 

Cb =-0,168R+0,3113G+0,5B+128 (1) 

Cr =0,5R-0,4187G-0,0813B+128 

B. Zakladný princíp 

Metóda  pozostáva z dvoch hlavných krokov. Prvá je segmentácia homogénnych oblastí v 

krycom médiu, v našom prípade plochy ľudskej kože a následne vloženie dát využitím 

chrominančnej červenej (Cr) zložky. YCbCr farebný priestor môže odstrániť koreláciu medzi 

R,G,B zložkami v obraze. Tento jav nás zaujíma, keďže menej korelácie medzi farbami znamená 

menej poznateľné skreslenie 

Na základe výskumov v [5] môžeme povedať, že vkladanie do týchto oblastí produkuje 

menej skreslenia nosného obrazu v porovnaní so sekvenčným vkladaním. Táto metóda vykazuje 

odolnosť voči šumovým útokom.  

Detekcia pleti človeka 

Na detekciu oblastí ľudskej kože v obrázkoch alebo vo videu sa používajú chrominančné 

zložky farebného priestoru  YCbCr. Zistilo sa, že rozmedzie Cr a Cb zložiek , zodpovedajúce 

farbám kože je  

77≤ Cb ≤127  133 ≤ Cr ≤173 (2) 
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Keďže cieľom je nájsť ľudskú kožu rôznych rás, hore uvedené rozmedzie nie je úplne 

správne. Deteguje iba ľudí kaukazskej rasy, keďže tieto hodnoty pre Cb zodpovedajú iba 

belochom, a rozmedzie Cr spôsobí detekciu aj iných obrazových bodov, ako ľudskej kože. Preto 

sa navrhlo nové rozmedzie pre detekciu ľudskej kože v obrazoch. Po náročných analýzach 

histogramov sa našlo optimálne rozmedzie, ktoré deteguje ľudskú kožu nezávisle na rase. 

80 ≤ Cb ≤ 120  133 ≤ C r ≤ 173 (3) 

Keďže ide o detekciu na základe farieb, jej úspešnosť závisí od mnoho faktorov. 

Vloženie tajnej správy do video dát, môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Najjednoduchšia 

metóda je zámena koeficientov nájdených obrazových bodov za hodnotu, ktorú následne 

môžeme pri procese získania vloženej informácie identifikovať. 

Návrh steganografického modulu pozostáva zo štyroch fáz.  V prvej fáze sa načíta zvolený 

video súbor. Ten sa následne rozloží na jednotlivé snímky, ktoré tvoria video súbor. Každá 

snímka sa prevedie z RGB do YCbCr. 

 V druhej fáze sa vyhľadajú všetky obrazové body snímky, ktoré vyhovujú podmienke pre 

detekciu ľudskej kože spomenutej vyššie. Pre lepšie výsledky sa použil interval  

77≤ Cb ≤127  133≤ Cr ≤173 (4) 

Súradnice týchto bodov sa uložia do poľa. V závislosti od hodnoty binárnej informácie pre 

konkrétny obrazový bod, sa hodnota Cr zmení nasledovne: 

Ak Cr∈<133,143>  pre 0=138  pre 1=135 

Ak Cr∈<144,153>  pre 0=148  pre 1=145 

Ak Cr∈<154,163>  pre 0=158  pre 1=155 

Ak Cr∈<164,173>  pre 0=168  pre 1=165 

Takto zmenené prvky sa uložia späť do matice Cr. Následne sa snímky prevedú z YCbCr na 

RGB, a z jednotlivých snímok sa poskladá videosúbor. 

V. TESTOVANIE METÓDY A EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY  

Na experimentálne overenie danej metódy som použil nasledovné parametre: 

 stredná kvadratická chyba MSE (Mean Square Error),

 špičkový pomer signálu k šumu PSNR (Peak Signal/Noise Ratio).

Stredná kvadratická chyba MSE nám číselne udáva rozdiel medzi originálnym a stego 

obrazom, ktoré majú rovnaký počet NxN obrazových jednotiek. Vzorec pre výpočet MSE je 

vyjadrený ako 

(5) 

kde N
2
 je celkový počet obrazových jednotiek obrazu, I(i,j) predstavuje obrazové body 

originálneho obrazu a ),(
~

jiI predstavuje obrazové body stego obrazu pričom koeficienty i a j 

udávajú ich pozície. 

Špičkový pomer signálu k šumu je definovaný vzťahom 

(6) 

kde MAXI reprezentuje maximálnu možnú hodnotu obrazovej jednotky. Ak má teda obrazová 

jednotka 8 bitov jej maximálna hodnota je 255. Výsledná hodnota PSNR je udávaná v decibeloch 

(dB) a platí, že čím väčšiu hodnotu nameriame, tým je vnímateľná zmena originálneho obrazu po 

vložení tajnej správy menšia. 

Testy metódy sme prevádzali na dvoch typoch videí, v dvoch rozlíšeniach (320x180 op, 

160x128 op). Videá boli v nekomprimovanom formáte .avi, o počte 150 snímok na video. Prvé 
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video obsahovalo tvár mnoho ľudí, pričom pozadie subjektu bolo podobné farbe kože. Druhé 

video obsahovalo osobu, ktorej pozadie bolo odlišné od farby kože. Informácie o danom type 

videa a vypočítané kapacity na základe veľkosti oblasti vhodnej pre vkladanie prídavnej 

informácie sú uvedené v Tab. 1. 

Obr. 3 Vybraná snímka (50. snímka) pred a po vložení prídavnej informácie pre 2 typy videí v rozlíšení 320x180 op 

Obr. 4 Vybraná snímka (50. snímka) pred a po vložení prídavnej informácie pre 2 typy videí v rozlíšení 160x128 op 

Tab. 1 Parametre testovaných videí a možná kapacita pre prídavnú informáciu 

Názov videa Rozlíšenie 
Počet 

snímok 

Kapacita 

(bit) 

1. typ videa_H 320x180 150 7436719 

1. typ videa_L 160x128 150 2619147 

2. typ videa_H 320x180 150 2263456 

2. typ videa_L 160x128 150 986196 

Množstvo dát ukrytých do videí  bolo rovné kapacite konkrétneho videa. Výsledky hodnôt 

MSE, PSNR, percentuálne vyjadrenie úspešnosti extrakcie sú uvedené v Tab. 2 . Hodnoty MSE 

a PSMR boli vypočítané vždy pre 50. snímku konkrétneho videa a porovnanie týchto snímok 

pred a po vložení tajnej informácie je uvedené na Obr. 3 a Obr. 4. 

Tab. 2 Porovnanie parametrov PSNR a MSE pre rôzne typy videa 

Názov videa MSE PSNR (dB) 

1. typ videa_H 10.394 37.963 

1. typ videa_L 10.122 38.078 

2. typ videa_H 3.838 42.290 

2. typ videa_L 4.540 41.560 

Z hodnôt v Tab. 2 vidíme, že hodnoty PSNR sú okolo 40 dB, čo znamená dostatočnú kvalitu 

výstupu na to, aby sa po vložení informácie do videa neprejavovali skreslenia výsledného obrazu. 

K tomu prispeje i fakt, že video súbory svojou dynamickou povahou ešte viac napomáhajú k 

oklamaniu ľudského aparátu v prípade prejavenia sa výraznejšieho skreslenia obrazu.  

Na Obr. 5 je možné vidieť porovnanie histogramov (model RGB) pre originálnu snímku a pre 

snímku po vložení prídavnej informácie. Histogramy sú navzájom veľmi podobné, dochádza len 

k odchýlke v malom počte hodnôt, čo je spôsobené zmenou parametra Cr pri vkladaní prídavnej 

informácie. 
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Obr. 5 Porovnanie histogramov pred a po vložení tajnej správy pre 2 typy videí

VI. ZÁVER

Táto publikácia je venovaná problematike steganografie, zameranej na oblasť video dát. 

Následne je popísaná vytvorená metóda pre steganografiu vo videu, ktorá využíva detegované 

oblasti ľudskej kože na základe farbeného modelu YCbCr, a preto je výhodné použiť danú 

metódu na prenos utajenej správy napríklad vo video telefónii. Výhoda danej metódy spočíva 

v dostatočnej kapacite pre prídavnú informáciu a v malej výpočtovej náročnosti. Naopak 

nevýhodou je nie vždy presná detekcia ľudskej kože, čo niekedy spôsobí že tajná informácia je 

vložená aj do iných oblastí videa.   

LITERATÚRA 

[1] D. Levický,  Multimédia a ochrana ich obsahu, Košice: Elfa s.r.o., 2012. 206 s. ISBN 978-80-8086-199-5. 

[2] P. Davern,  “Steganography its history and its application to computer based data files“ [online]. Dublin: Dublin 

city university, School of Computer Applications, 1995. Dostupné na internete: 

< http://www.computing.dcu.ie/wpapers/1995/0795.pdf>. 

[3] Z. Al-Ani,- A. Zaidan- B. Zaidan- O. Alanazi, “Main Fundametals for Steganography. Journal of Soft Computing,“ 

ISSN: 2151-9617, Volume- 2 Issue- 3, 2012, Dostupné na internete: 

< http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1003/1003.4086.pdf>. 

[4] G. Doerr, “Security Issue and Collusion Attacks in Video Watermarking,“ PhD Thesis, Universite De Nice Sophia 

– Antipolis, 2005.

[5] J. A. M. Basilio  - G. A. Torres – G. S. Pérez – L. K. Toscano – H. Medina– M. P. Meana, “Explicit Image 

Detection using YCbCr Space Color Model as Skin Detection,“ 5th WSEAS International Conference on 

COMPUTER ENGINEERING and APPLICATIONS (CEA '11), ISBN: 978-960-474-270-7 Dostupné na 

internete: <http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Mexico/CEMATH/CEMATH-20.pdf>. 

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1003/1003.4086.pdf


Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 629

Comparison between Simulations and 

Measurements of Microstrip Bandstop 

Filter with L-resonators Based on 

Rogers RT/Duroid 6010LM 

1
Alena PIETRIKOVÁ, 

2
Tibor ROVENSKÝ

1, 2
 Department of Technologies in Electronics, Faculty of Electrical Engineering and 

Informatics, Technical University of Košice, Slovak Republic 

1
alena.pietrikova@tuke.sk, 

2
tibor.rovensky@tuke.sk 

Abstract — This paper deals with comparison between simulations and measurements of 

microstrip bandstop filter wilt L-resonators. Design and simulations were done previously and this 

article is continuation of previous work. Dielectric substrate from Rogers Corporation Rogers 

RT/Duroid 6010LM was used for filter fabrication. The most important investigated parameter was 

forward transmission coefficient (S21), especially filter’s center frequency, attenuation and bandstop 

bandwidth. These parameters were compared with simulations done by Ansoft Designer from 

ANSYS. 

Keywords — bandstop filter, high frequency area, L-resonators, microstrip line, Rogers 

RT/Duroid 6010LM 

I. INTRODUCTION 

Wi-Fi networks in recent years were growing so fast, that we can assume they are almost 

everywhere in environment around us. Usefulness of Wi-Fi signal in many applications is 

undoubted, but on another hand Wi-Fi signal can have bad influence on other applications. This 

problem of signal interference could be minimalized by filtering this signal on receiving 

antennas of e. g. Ultra Wide Band (UWB) radar system. UWB radars are working in high 

frequency area depends on type of radar [1]. 

Precise narrow-band bandstop filters could improve accuracy of UWB radar systems. Quality 

of filters depends on used materials and designs itself. Research and development in materials 

for high frequency applications provide various kinds of dielectric materials with different 

properties. It is up to designer and requirements which of available substrates are most suitable 

for any purpose according to mechanical and electrical properties or other needs like costs etc.  

Main idea of this experiment is to design and fabricate filter which could be used at antennas 

of existing UWB radar system and prove necessity of filtering in this area. Manufacturing of 

precise and stabile filter only in frequency band from 2.4 GHz to 2.5 GHz [2] is challenging, 

because filtering wider frequency band than is required should cause decreasing accuracy of this 

radar system by removing useful part of signal. 

II. BANDSTOP FILTER

A. Microstrip structure 

Bandstop filter could have various realizations depends on required parameters [3], [4]. 

Microstrip structure was designed according to requirements of bandstop characteristic in 

frequency band from 2.4 GHz to 2.5 GHz and attenuation in this band at value at least - 40 dB. 

L-resonators provided filtering of signal in frequency band which was determined by length. 

Level of attenuation and bandwidth with bandstop characteristic were tuned by gap between 

feed-line and resonators. L-resonators were bended to reduce size and cost of fabricated device. 

Whole microstip structure was matched to 50 ohm characteristic impedance [5] and pads for 
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connectors were added. Microstrip bandstop filter with bended L-resonators is shown in Fig. 1. 

Fig. 1 Microstrip bandstop filter with bended L- resonators 

B. Substrate 

Research and development of high frequency applications is really fast, therefore many 

companies are developing materials suitable for high frequency area with sufficient properties 

(dielectric constant and loss). One of these laminates for electric and microwave circuit 

applications is Rogers RT/Duroid 6010LM. As microwave material for its production was 

chosen composite based on ceramic with combination of PTFE. The most important features of 

this dielectric substrate are ease of fabrication and stability in use. These laminates have low 

moisture absorption, good thermal mechanical stability, tight dielectric constant and thickness 

control. High and tight dielectric constant provides reduction of size as well as reduction of 

costs for device fabrication, which were important in selection of used dielectric substrate in 

comparison with another dielectric materials developed for high frequency applications. 

Properties of Rogers RT/Duroid 6010LM is shown in Table 1[6].  

Table 1  

PROPERTIES OF ROGERS RT/DUROID 6010LM [6] 

Property  Symbol ROGERS RO4003C 

Dielectric Constant  εr 10,2 

Dissipation Factor Tan  Δ 0,0023 

Dielectric Height H 0,025” (0,632 mm) 

Resistivity Compared to Copper Ρ 1 

Metal Thickness  M ½ oz. (17µm) 

Volume Resistivity - 5 x 106 (MΩ•cm) 

Surface Resistivity - 5 x 105 (MΩ•cm) 

Moisture Absorption - 0.01 (%) 

Melting temperature Tg - >260 (°C DSC) 

C. Fabrication 

Frequency domain characteristic of designed notch filters are influenced by any inaccuracies 

in fabrication process. It is important to minimalize differences between design and fabrication. 

Due to difficulties during etching process e.g. undercutting of the mask layer by the same 

distance as the etch depth, filter was made by professional company focused on printed circuit 

board fabrication providing high accuracy. In spite this fact differences between design and 

manufactured device had occurred. Influences of these differences will be described in next 

chapter. In Fig. 2 fabricated filter is shown (1-pads for connectors, 2- feed line and 3-resonator). 

Fig. 2 Filter fabricated on Rogers RT/Duroid 6010LM 
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III. SIMULATIONS AND MEASUREMENTS

A. Simulation 

Ansoft Designer from ANSYS [7] was used for electromagnetic simulation of designed 

microstrip filter. Simulations of scattering parameters were done in frequency band from 2.2 

GHz to 2.6 GHz. The most important investigated parameter was forward transmission 

coefficient S21. 

B. Measurements 

Vector Network Analyzer (VNA) [8] was used for measurements. Frequency range of VNA 

with two ports is from 10 MHz to 13.5 GHz.  Test ports cables connected to VNA were ended 

with SMA female connector. SMA male connectors were soldered to fabricated microstrip filter, 

as it is shown in Fig. 3. VNA was calibrated before each measurement and measurements were 

done repeatable to minimalize error caused by any inaccuracies. These measurements were done 

in laboratory with standard conditions and ambient temperature about 21 °C. 

Fig. 3 Filter fabricated on Rogers RT/Duroid 6010LM with soldered SMA connectors 

C. Comparison 

Simulated and measured results were illustrated in graphs and compared. In Fig. 4 

comparison of simulated and measured forward transmission coefficients is shown.  Both 

simulated and measured filters have attenuation nearly at the same level -50 dB but center 

frequency of fabricated filter is moved from 2.45 GHz to 2.36 GHz. This unacceptable 

divergence was caused by inaccuracies during fabrication process. Differences between 

designed structure and fabricated device, above all resonators and feed line,  were up to 15 µm. 

Movement of center frequency was caused by lower resolution of printer than was required for 

film mask and was multiplied by undercutting of the mask layer.  

Fig. 4 Simulated and measured forward transmission coefficient. 

In Fig. 5 comparison between simulated and measured stopband bandwidth (-3 dB) is shown. 

Stopband bandwidth of required and simulated filter was 100 MHz from 2.40 GHz to 2.50 GHz 

(area of Wi-Fi signals). Manufactured filter had stopband bandwidth 150 MHz from 2.29 GHz 

to 2.44 GHz. Increasing of stopband bandwidth was influenced by bigger gaps between 

resonators and feed line, about 10 µm. 
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Analyses of differences between design and manufactured microstrip filter could be used to 

filter’s behaviour prediction and following modifications of basic design could be done based on 

these analyses. 

Fig. 5 Simulated and measured stopband bandwidth (-3 dB) 

IV. CONCLUSION

According to design and simulations done in previous work [9] microstrip bandstop filter 

with bended L-resonators were fabricated and measured. Simulations and measured results were 

compared and analysed. Inaccuracies in fabrication process caused movement of frequency from 

2.45 GHz to 2.36 GHz and enlargement of bandstop bandwidth from 100 MHz to 150 MHz. 

Analyses of differences between design and real manufactured device will be helpful for filter’s 

behaviour prediction in future experiment with microstrip filter’s design. 
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Abstract — This article deals with design and simulation of T-junction power divider using low 
temperature co-fired ceramic system GreenTape 9K7. According to requirements T-junction power 
divider was chosen from presented options to achieve 3 dB equal split in high frequency area up to 
40 GHz. Isolation between outputs was not consider as important feature. The device is composed of 
microstrip transmission lines to minimalize inaccuracies caused by soldering any components. This 
paper involved basic layout and simulations, which could be inspiration and starting point for 
fabrication. 

Keywords — DuPont GreenTape 9K7, LTCC, power divider, T-junction 

I. INTRODUCTION 

Power divider is one of basic circuit elements used for various tasks e.g. for measurements in 
Ultra Wide Band (UWB) technique, if you want to investigate signal passing through any radar 
system. For these measurements you should have in your mind and calculate whit losses caused 
by power divider’s construction, thus you have to know behavior of these devices. Additional 
application is any signal’s power dividing for signal synchronization of various module’s inputs 
and on another hand it is used to combine signals with acceptable inaccuracies [1], [2]. These 
capsulated elements belong to basic laboratory equipment for testing various sensor concepts 
and architectures. Development in UWB radar systems area any signal quick, therefore 
requirements on reliability, stability and frequency range is increasing. Design, simulation and 
primarily fabrication of power divider working up to 40 GHz is challenging. 

II. POWER DIVIDERS

Power divider could be designed in many ways using resistors, lumped circuit elements, 
transmission lines (coaxial, microstrip lines) or combination of them. Each type of power 
divider has different properties e.g. insertion loss, isolation etc., therefore choosing one of them 
depends on requirements. 

A. Resistive power divider 

There are many types of resistive dividers which can be used to provide division in any 
required ratio by selecting the exact value of resistor and configuration. The most commonly 
form of resistive power divider is three way resistive divider in two configuration – star or delta. 

Any port of these simple forms of resistive divider can be used as the input and two remaining 
ports being used as outputs. Outputs are 6 dB down on the input level because of 3 dB 
additional losses. Isolation between outputs is 6 dB. These dividers tend to have poor isolation 
and high loss, it is unusable for applications where isolation and insertion loss are critical factors 
[1], [2].   
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Fig. 1 Resistive power divider, configuration star and delta 

B. Wilkinson power divider 

Wilkinson divider is often used in microwave applications. Easily fabricated quarter waves 
transformers are used   to offer very cheap and simple divider with high level of performance.  

Fig. 2 Wilkinson power divider  

Concept of Wilkinson power divider can be used for N-way system, the easiest variant is two 
way system (three ports). Resistor between outputs provides isolation and enables two outputs to 
matched. The resistor does not contribute to any resistive loss and makes ideal Wilkinson a 
100% efficient device. Outputs are 3 dB down on the input level and isolation between outputs 
is up to 20 dB [1], [2], [3]. 

C. T-junction (lossless) power divider 

T-junction power divider can be used for power division by using any type of transmission 
line medium, commonly used are microstrip line and stripline. T-junction has no transmission 
loss, lossless junction and cannot be matched at all ports simultaneously. 

Fig. 3 T-junction power divider  

Output impedances can be selected to provide different power division ratios. T-junction 
power divider shown in Fig. 3 has 3 dB equal split. Isolation between outputs is only 6 dB [4]. 

III. DESIGN OF T-JUNCTION POWER DIVIDER

A. Substrate 

The DuPont GreenTape 9K7 is low temperature co-fired ceramic system containing low loss, 
co-fireable glass - ceramic tape and compatible gold and silver conductors.  The dielectric tape 
is well suited for high frequency applications requiring low loss up to 100 GHz. This LTCC 
system was developed for wireless and mobile communications, advanced high frequency 
applications and high density multilayer interconnect for speed digital applications. Advantages 
of GreenTape 9K7 are co-fire processing and refire stability, low temperature brazing, external 
cavities and cadmium lead free tape [5]. 
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In comparison with materials for printed circuit boards (PCB) LTCC ceramic system has 
better stability of dielectric properties in high frequency area due to low tolerance in dielectric 
constant and few more advantages e.g. low material and production costs. GreenTape 951 has 
GreenTape 9K7 lower value of dielectric constant and loss tangent. Lower dielectric constant 
caused enlargement of device and loss tangent influenced losses of power divider.  

Table 1 
Properties of DuPont GreenTape 9K7 [6] 

Property Unit DuPont GreenTape 9K7 

Unfired thickness µm 254, +/- 14 

X, Y, shrinkage % 9.1, +/- 0.3 

Z shrinkage % 11.8, +/- 0.5 

TCE 23°C - 300°C 4.4 

Density g/cm3 3.1 

Surface roughness µm 0.52 

Thermal conductivity W/m-K 4.6 

Flexural strength Mpa 230 

Young’s modulus Gpa 145 

Dielectric constant 
(10GHz) 

- 7.1, +/- 0.2 

Loss tangent (10GHz) - 0.001 

Insulation resistance Ohms >/= 1100 

B. Conductive paste 

DuPont LL612 is internal and external co-fireable silver signal line conductor developed for 
DuPont GreenTape 9K7 LTCC system. High yields and reliability, co-fire processing and low 
resistivity are main advantages of DuPont LL612 [6]. 

Table 2 
Properties of DuPont LL612 conductive paste [6] 

Property Unit GreenTape 9K7 

Viscosity Pa.s, 10 rpm, 25°C 150 – 300 

Line/space resolution µm, dried 125 / 125 

Dry print thickness µm 15 – 18 

Fired print thickness µm 9 – 12 

Resistivity mOhms/sq </= 3 

C. Microstrip structure 

For the purposes of power division T-junction power divider composed from microstrip lines 
was designed to minimalize influence of soldering various circuit elements and to achieve 3 dB 
equal split. Dimensions of microstrip structure are 1.2 mm x 3.2 mm. T-junction power divider 
is shown in Fig. 4. 

Fig. 4 Basic microstrip structure of T-junction power divider 
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IV. SIMULATION

A. Simulation 

For the purposes of simulation Ansoft Designer from ANSYS was used [7]. In Fig. 5 
scattering parameters of T-junction power divider is shown. Parameter S11 (insertion loss) has 
minimum attenuation at -32 dB between frequencies 37 and 38 GHz. Outputs isolation (S32) is 
at level from -4 dB to -8 dB. The most important attribute of equal split (S21and S31) is at 
lower level than was required -3 dB up to -3.80 dB, which is still acceptable, probably caused 
by inaccurate matching  

Fig. 5 Frequency domain characteristic of T-junction power divider 

V. CONCLUSION 

The T-junction power divider based on DuPont GreenTape 9K7 low temperature co-fired 
ceramic system was designed and simulated up to 60 GHz. Analyses of power divider meets our 
requirements, value of equal split level’s deviation is still acceptable for our purposes. Designed 
microstrip structure will be base for fabrication and subsequent measurements will be done by 
Vector Network Analyzer (VNA) in future work. 
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Abstrakt —Tento príspevok sa zaoberá vplyvom teplotného namáhania transformátora na 
životnosť samotného transformátora. Na životnosť transformátorov vplýva vo veľkej miere 
prehrievanie vinutí a tým starne izolácia a znižuje svoje elektroizolačné vlastnosti. Správne 
umiestnenie elektrických častí transformátora napomáha k rovnomernému rozloženiu teplotného 
poľa a k zvýšeniu životnosti transformátora. 

Kľúčové slová — teplotné pole, ANSYS, transformátor, starnutie izolácie 

I. ÚVOD 

Každé elektrické zariadenie pracuje s určitou účinnosťou, ktorá vyjadruje, aká časť 
z privedenej elektrickej energie sa premenení na požadovanú formu energie. Zvyšná časť 
elektrickej energie je premenená na straty. Straty môžu byť napríklad vo vinutiach, 
v konštrukčnom jadre, mechanické straty, a pod. Tieto straty sú potom premenené na teplo 
a otepľujú sa tie časti, v ktorých tieto straty vznikajú a následne prenosom tepla sa ohrievajú aj 
okolité časti zariadenia. S výškou oteplenia súvisí aj životnosť samotného zariadenia, preto je 
potrebné teplo odvádzať do okolia. 

II.  VÝPOČET OTEPLENIA OLEJOVÉHO TRANSFORMÁTORA 22/0,4 KV

Ako príklad návrhu výpočtu bol zvolený distribučný olejový transformátor, ktorého izolácia 
je vyhotovená v tepelno-izolačnej triede A. Vinutia sú z hliníka. Ostatné parametre pre výpočet 
sú nasledovné: 

• zdanlivý výkon Sn = 630 kVA
• frekvencia f = 50 Hz
• združené napätie U = 22 000/440 V
• menovitý prúd primárneho vinutia I1n = 16,53 A
• menovitý prúd sekundárneho vinutia I2n = 909,33 A
• rezistancia jednej fázy primárneho vinutia R1 = 7,5282875674 Ω
• rezistancia jednej fázy sekundárneho vinutia R2 = 0,00100881 Ω
• magnetická indukcia v jadre transformátora B = 1,45 T
• hmotnosť jadra m = 604,545 kg

A. Výpočet strát transformátora 

Straty vo vinutí vyššieho napätia v jednej fáze sú: 

W03,205753,165282875674,7 22
1n11 =⋅=⋅=∆ IRP (1) 

Straty vo vinutí nižšieho napätia v jednej fáze sú: 

W17,83433,90900100881,0 22
2n22 =⋅=⋅=∆ IRP  (2)

Merné straty použitých orientovaných plechov pri magnetickej indukcii B = 1,45 T sú 
∆p = 1,1 W⋅kg–1. 

W665545,6041,1FeFe =⋅=⋅∆=∆ mpP (3) 
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B. Celkové straty v transformátore 

Celkové straty v transformátore je možné vypočítať nasledovne: 

W6,933866517,834303,2057333 Fe21c =+⋅+⋅=∆+∆⋅+∆⋅=∆ PPPP (4) 

C. Nádoba transformátora 

Daný transformátor s rozmermi 1015×375×995 mm (d×š×v) bol umiestnený do nádoby zo 
základnými rozmermi 1100×450×1200 mm. Povrch nádoby bude zväčšený vytvorením 
chladiacich vĺn z obvodového plechu. 

Obr. 1  Základné rozmery nádoby transformátora 

D. Výpočet oteplenia nádoby 

Olej v nádobe, v ktorej je transformátor umiestnený odoberie z povrchu vinutí transformátora 
teplo tak, že zníži teplotu vinutí o 10 až 15 °C. Preto je potrebné urobiť taký návrh nádoby, aby 
jej stredné oteplenie bolo maximálne 47 °C. Pre daný transformátor bol realizovaný výpočet 
a teplotná simuláciu v prostredí ANSYS pri vlnách dlhých 200 mm a 300 mm. V oboch 
prípadoch sú vlny na nádobe vysoké 1000 mm. 

Obr. 2  Vyhotovenie vĺn na nádobe 

E. Oteplenie nádoby s vlnami dlhými 200 mm 

Parametre potrebné pre výpočet: 
• koeficient nedokonalého prúdenia γ = 0,9
• koeficient prestupu tepla konvekciou αk = 6,4 W⋅K–1⋅m–2

• koeficient prestupu tepla sálaním αpr = 6,7 W⋅K–1⋅m–2

• konvekčný povrch Sk = 23 m2

• vyžarovací povrch Spr = 4,7 m2

Oteplenie nádoby je možné potom vypočítať ako: 
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F. Oteplenie nádoby s vlnami dlhými 300 mm 

Koeficienty nedokonalého prúdenia, prestupu tepla konvekciou a sálaním sú rovnaké ako 
v predchádzajúcom prípade. Zväčšili sa iba chladiace povrchy a to nasledovne: 

• konvekčný povrch Sk = 33,1 m2

• vyžarovací povrch Spr = 5,5 m2

Oteplenie nádoby je možné potom vypočítať ako: 

C04,41
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III. RIEŠENIE TEPLOTNÉHO POĽA OLEJOVÉHO TRANSFORMÁTORA V ANSYSE

Simulácia rozloženia teplotného poľa bola realizovaná v programe ANSYS. Teplota okolia 
bola zvolená 20 °C, čo predstavuje maximálnu dovolenú priemernú ročnú teplotu, a teda aj 
priemerné zaťaženie transformátora v priebehu roka. 

a) b) 

Obr. 3  a) Teplota jednotlivých častí v nádobe transformátora (vlny 200 mm); b) Rozloženie teplotného poľa na nádobe 
transformátora (vlny 200 mm) 

a) b) 

Obr. 4  a) Rozloženie teplotného poľa v prostredí pri pohľade spredu (vlny 200 mm) b) Rozloženie teplotného poľa 
v prostredí pri pohľade z boku (vlny 200 mm) 

a) b) 

Obr. 5  a) Teplota jednotlivých častí v nádobe transformátora (vlny 300 mm); b) Rozloženie teplotného poľa na nádobe 
transformátora (vlny 300 mm) 
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a) b) 

Obr. 6  a) Rozloženie teplotného poľa v prostredí pri pohľade spredu (vlny 300 mm) b) Rozloženie teplotného poľa 
v prostredí pri pohľade z boku (vlny 300 mm) 

Obr. 7  Životnosť izolácie v závislosti od veľkosti teploty [8] 

Predkladaný návrh chladenia bol realizovaný pre olejový distribučný transformátor 
s výkonom Sn = 630 kVA. Transformátor bol umiestnený do nádoby zo základnými rozmermi 
1100×450×1200 mm (d×š×v). Chladenie bolo realizované pre 200 a 300 mm dlhé vlny. Pri 
vlnách, ktoré boli dlhé 200 mm, bolo vypočítané oteplenie nádoby 56,95°C. Zo simulácie na 
Obr. 3 a Obr. 4 vyplýva, že teplota najviac namáhaných častí bola 92,059 °C. Takéto riešenie je 
nevhodné, nakoľko sú prekročené dovolené hodnoty oteplenia oleja a vinutí transformátora. Pri 
vyšších teplotách okolia hrozí rozklad oleja a tvorba plynného vodíka. Toto riešenie ponúka 
životnosť na úrovni 5,5 roka (Obr. 7). Predĺžením dĺžky vĺn na 300 mm dosahovalo stredné 
oteplenie nádoby 41,04 °C. Z teplotnej simulácie na Obr. 5 a Obr. 6 v ustálenom stave 
v programe ANSYS pri teplote okolia 20 °C vyplýva, že teplota najviac namáhaných častí je 
78,664 °C. Životnosť transformátora je v tomto prípade cca 17 rokov (Obr. 7). Riešenie nádoby, 
ktorá bude mať vlny dlhé 300 mm je drahšie, nakoľko je potrebné viac obvodového materiálu 
pre vytvorenie vĺn na nádobe, ale prinesie predĺženie životnosti o 12 rokov. 

Výpočty oteplení a teplotné simulácie v ustálenom stave boli realizované pre 100 °% 
zaťaženie transformátorov. V normálnej prevádzke sa ale väčšina transformátorov málokedy 
prevádzkuje na plný menovitý výkon. Oteplenia týchto zariadení budú potom menšie a taktiež sa 
predĺži ich životnosť. 
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Abstrakt — Cieľom práce bolo vytvoriť prehľad o princípoch činnosti rôznych druhov 

solárnych článkov. Okrem niekoľkých najznámejších princípov a materiálov, ktoré sú v súčasnej 

dobe známe a často používané, existuje veľké množstvo takých, ktoré sú v štádiu výskumu. Práca 

zahŕňa aj niekoľko experimentálnych meraní realizovaných na experimentálne vyrobených 

vzorkách fotovoltaických článkov typu DSSC dye sensitized solar cells u ktorých  v súčasnosti stále 

prebieha výskum. Slnečná energia poskytuje trvalo udržateľné možnosti využitia fotovoltických 

systémov na produkciu elektriny  

Kľúčové slová — Slnečná energia, fotovoltický článok, fotoelektrická premena, Grätzelove 

články 

I. ÚVOD 

Fotoelektrický jav prvý krát zaznamenal francúzsky fyzik Edmund Bequerel v roku 

1839. V roku 1905 Albert Einstein popisoval charakter svetla a fotoelektrický efekt, na ktorom 

je fotovoltická technológia založená, za čo neskôr získal Nobelovu cenu za fyziku. Prvý 

fotovoltický modul bol postavený v roku 1954. V roku 1960 začal kozmický priemysel prvý 

krát používať fotoelektrický jav ako technológiu na výrobu elektrickej energie. Keď nastali 

energetické krízy a došlo k reálnemu prieskumu zásob palív, obrátila sa pozornosť na 

obnoviteľné zdroje  na báze slnečnej energie. Priama premena sa realizuje vytvorením 

veľkoplošnej fotodiódy vytvorenej na báze rôznych technológií a materiálov. 

II. MATERIÁLY FOTOELEKTRICKÝCH ČLÁNKOV A ICH ÚČINNOSTI

A. Základné materiály 

Monokryštalický kremík bol prvý materiál ktorý sa začal využívať v praxi. Jeho 

účinnosť premeny sa zo začiatku pohybovala okolo 6 %. Dnes sa v bežnej výrobe dosahuje 

účinnosť 13-17 %, najvyššia dosiahnutá účinnosť 35,2%. Stále viacej využívaný materiál je 

polykrištalický kremík. Laboratórne solárne články dosahujú účinnosť 18,5%, v podmienkach 

hromadnej výroby však nepresahujú 14%. Multikryštalický kremík v praxi dosahuje účinnosť 

od 12 do 14%. Dalo by sa však povedať že polykryštalické a multikryštalické fotočlánky sa 

v dnešnej dobe doťahujú na monokryštalické. Medzi materiál na výrobu solárnych článkov 

patrí aj hydrogenizovaný amorfný kremík. Tento druh kremíku sa využíva v tenkovrstvových 

solárnych článkoch. Jeho účinnosť je bohužiaľ dosť nízka – v praxi okolo 5-8%.  

B. Arzenid  gália 

Výskum a vývoj tohto materiálu prebieha už dlhé roky, znevýhodňuje ho však vyššia 

cena. V priemere dosahuje účinnosti okolo 18 %. Ďalší vývoj v oblasti umožní pravdepodobne 

použitie tohto materiálu v kombinácii s hliníkom, takéto články sľubujú zvýšenie účinnosti na 

40.7%. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
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C. Telurid kademnatý 

 Tieto články patria do skupiny tenkovrstvových solárnych článkov. Pred rokom 

účinnosť týchto solárnych panelov dosahovala 14,4%. Ale panely, ktoré boli hromadne 

vyrábané na výrobnej linke dosahovali hodnotu účinnosti v priemere 12,9 % na konci roku 

2012. Na začiatku roku 2013 sa však podarilo skonštruovať solárny článok s účinnosťou 

18,7%. 

D. Sulfid kademnatý 

 Tento materiál sa uplatnil predovšetkým v kozmických aplikáciách a to vďaka svojej 

nízkej hmotnosti. Dosahuje účinnosť približne 10 %. 

E. Organické solárne články 

 Vedci sa zhodujú v názore, že budúcnosť fotovoltiky je práve v organických solárnych 

článkoch, ktoré by mohli svojou flexibilitou a cenou predčiť v súčasnosti používané materiály. 

Najskôr však treba vyriešiť otázky ohľadom nízkej účinnosti a životnosti týchto panelov. 

Špičkové účinnosti solárnych článkov dosahované v laboratóriách sa dnes pohybujú od 8 do 12 

% v závislosti na použitej technológii, komerčne vyrábané moduly dosahujú približne 

polovičnú účinnosť. Problémom je i relatívne nízka životnosť–rádovo niekoľko rokov.  

F. Grafén 

 Grafén má skvelé vodivé vlastnosti a veľkou výhodou je aj jeho ohybnosť. Bežná účinnosť 

grafénových solárnych článkov je 2,9%. 

G. Polovodivý polymér a molekuly fulerénu 

 Čiastočné odstránenie niektorých problémov kremíkových článkov ponúkne 

v budúcnosti využitie organických polymérov, a to hlavne vďaka nízkej výrobnej cene a vyššej 

mechanickej odolnosti. Ich účinnosť premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu je 

približne 6,5 %. V laboratórnych podmienkach bola dosiahnutá účinnosť 10,6%. 

H. Nanotechnológie 

 Ich najrozvinutejšia súčasná verzia využívaná napríklad u vesmírnych satelitov má 

účinnosť až okolo 40%. Nanotechnológia v podobe nanotrubičiek by však mohla posunúť prah 

efektivity až k 65%. To je viac ako 5x lepšia účinnosť, než akú dnes bežne disponujú solárne 

panely.  

I. Selenid medi, india a gália 

 V decembri 2005 účinnosť týchto fotovoltaických článkov predstavovala 19,5%. 

Začiatkom roku 2013 vedci vyvinuli CIGS bunky na flexibilných polymérových fóliách s 

novou rekordnou účinnosťou 20,4%. Jedná sa teda o novú najvyššiu účinnosť tenkovrstvových 

solárnych článkov, ktoré sú zároveň aj flexibilné. 

Zaujímavé konštrukčné usporiadanie predstavujú hybridné solárne zdroje – ide o 

súčasné využitie solárnych panelov používaných na výrobu elektrickej energie a  kolektorov 

vyrábajúcich teplo. U hybridných kolektorov termická časť zariadenia, ktorá má za úlohu 

produkciu tepelnej energie, sústavne odvádza teplo a tým teda zabezpečuje nepretržité 

ochladzovanie fotovoltaickej časti zariadenia. Účinnosť hybridných solárnych systémov teda 

môže vyť až 70%.  

III. EXPERIMENTÁLNE MERANIA

Grätzelov článok (nazývaný aj Dye-Sensitized Solar Cell, DSSC) bol vynájdený 

skupinou profesora Michaela Grätzela vo Švajčiarsku v roku 1991. Jedná sa o kombináciu 

molekúl farbív slúžiacich na zachytávanie svetla a nanočastíc oxidu titaničitého v úlohe 

polovodiča. Jav, ktorý sa v ňom odohráva, bol pomenovaný aj ako   „umelá fotosyntéza―.  

A. Štruktúra  fotovoltického článku DSSC 

Fotovoltický článok DSSC konštrukčne riešený podľa Obr.1 a pozostáva z 

nasledových častí: 

1) dve transparetné vodivé elektródy (kladná a záporná elektróda)

2) vrstva TiO2

3) vrstva opticky aktívnej látky

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1rne_%C4%8Dl%C3%A1nky_tenkovrstvov%C3%A9
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4) elektrolyt
5) vrstva katalyzátora

Obr. 1  Štruktúra fotovoltického článku DSSC 

IV. EXPERIMENTÁLNE MERANIA

Na účely experimentálnych meraní bolo pripravených 5 vzoriek fotočlánkov. Na každej 

zo vzoriek bolo použité iné zloženie fotoaktívnych zložiek. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto 

články sú konštrukčne riešené tak, že slnečné žiarenie môže do nich čiastočne vstupovať aj cez 

zadnú priehľadnú elektródu bolo meranie realizované tak, aby sa preverili vlastnosti prednej 

strany ktorú sme označili A a aj zadnej strany, ktorú sme označili B.  

Obr. 2  Vzorky DSSC článkov 

A. Meranie vlastností DSSC  fotovoltických článkov 

Na  vzorkách fotovoltických článkov DSSC boli realizované nasledovné merania: 

a. V laboratórnych podmienkach:

Výstupné napätia jednotlivých článkov bez prítlaku pri orientácii stranou A a B vo 

vzdialenosti 10cm a 30cm. 

Výstupné napätia jednotlivých článkov s prítlakom elektród pri orientácii stranou A a B 

vo vzdialenosti 10cm a 30cm. 

Obr.3  Výstupné napätie jednotlivých článkov za rôznych podmienok. 

b.Pri pôsobení slnečného žiarenia:

Výstupné napätia a prúdy jednotlivých článkov bez prítlaku pri orientácii stranou A a B 

s orientáciou kolmo k Slnku. 
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Výstupné napätia a prúdy jednotlivých článkov bez prítlaku pri orientácii stranou A a B 

s umiestnením v tieni. 

Namerané výsledky sú graficky vyhodnotené na Obr.3. 

Obr.3  Výstupné napätie jednotlivých článkov za rôznych podmienok. 

Z uvedených závislostí vyplýva, že namerané napätie bolo vždy vyššie v prípade, ak bola 

meraná vzorka otočená stranou A smerom ku zdroju svetla. Na vzorkách ktoré boli otočené 

stranou B ku zdroju svetla bolo namerané v priemere o 9,5% menšie napätie. Ďalším zistením 

bolo, že vzorka umiestnená bližšie k zdroju svetla poskytuje vyššie napätie. Môžeme 

predpokladať, že ak by sme ju umiestnili ešte bližšie, tak napätie na nej by sa opäť zvýšilo. 

Prekvapujúce bolo zistenie negatívneho vplyvu prítlaku na parametre článkov. Na vzorkách 

s prítlakom svorkami, bolo namerané v priemere až o 28,4% menšie napätie ako na vzorkách 

bez svoriek. Merania preukázali , že najlpšie priemerné výsledky vykazovala vzorka č.5 

B. Zistenie výkonu vzoriek meraných fotovoltických článkov 

Meranie bolo uskutočnené pri pôsobení slnečného žiarenia. Intenzita slnečného žiarenia 

dosahovala 720 W/m2. Merané vzorky článkov boli orientované kolmo k Slnku stranou A a B. 

Podobné meranie bolo realizované za tých istých podmienok pri difúznom žiarení v tieni. 

Z nameraných hodnôt boli získané hodnoty výkonu na cm2  PMAX/S.

Obr.4 Výstupný výkon  

Zistili sme, že najvyššie napätie naprázdno bolo namerané na vzorke č.1 a najväčší prúd 

nakrátko bol nameraný na vzorke č.5. Najvyšší výkon na jednotku plochy bol nameraný na 

vzorke č.5 pri meraní na priamom slnku. 

Z grafickej závislosti vyplýva, že pri priamom slnečnom žiarení boli dosiahnuté vyššie 

hodnoty ako v tieni. Výkon pri meraní v tieni dosahoval v priemere len 38,7% výkonu 

nameraného na slnku. Výsledky poukazujú tiež na to, že najvyšší výkon dosahovali články, 

orientované k Slnku stranou A. 

V. ZÁVER 

Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že Grätzelove články, resp. ďalšie 

organické solárne články, napriek svojej nižšej účinnosti predstavujú do budúcnosti 

potenciálnu alternatívu k tradičným kremíkovým článkom. K dosiahnutiu parametrov 

kremíkových článkov je však ešte potrebné realizovať ďalší výskum hlavne v oblasti použitia 

nanomateriálov. 
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 V rámci meraní ešte neboli posúdené ďalšie možnosti, napr. závislosť výstupných 

parametrov článku od uhla dopadajúceho slnečného žiarenia, alebo zistenie vplyvu jeho 

spektrálneho zloženia. 

Fotovoltické články a panely majú v dnešnej dobe široké možnosti aplikácie, ktoré ešte 

neboli doposiaľ plne využité. V každodenných aplikáciách je ešte veľké množstvo aplikačných 

možností, ktoré sú zatiaľ skôr atrakciou ako samozrejmosťou. V súčasnosti prebieha množstvo 

výskumov, ktoré sú zamerané na zlepšenie účinnosti fotovoltaických článkov. Za posledné 

roky sa v tejto oblasti dosahujú významné  pokroky. Budúcnosť fotovoltiky je vo zvyšovaní 

účinnosti a životnosti panelov, znižovaní ich materiálovej a energetickej náročnosti, integrácii 

do stavebných konštrukcií, nových výrobných technológiách a možnostiach použitia. Objavujú 

sa priehľadné fotovoltické články a panely, ktoré by bolo možné inštalovať na presklené plochy 

a ako okenné výplne. Zaujímavé sú aj solárne laky a textílie ako aj termofotovoltické panely, 

ktoré rozširujú možnosti použitia pre generovanie energie. Fotovoltické zdroje napájajú takmer 

všetky sondy, družice a vesmírnu stanicu, ale veľké zastúpenie majú už aj na Zemi. Napríklad 

hlavným zdrojom energie pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ang. International Space 

Station, skrátene ISS) sú štyri veľké fotovoltaické panely. Každý je schopný generovať 

32,8 kW. Solárne zariadenia už dnes nie sú záležitosťou len vesmírnych zariadení. S týmito 

zariadeniami sa bežme môžeme stretnúť v obchodoch v najrôznejších formách, od solárnych 

záhradných lámp, cez nabíjačky na mobily, až po dizajnérske doplnky do domu, či bytu.. Na 

obr.5.a je solárny železničný tunel o celkovom výkone 3MW, uvedený do prevádzky v roku 

2011 v Belgicku. Na obr.5.b je najväčšia solárna loď a na obr.5.c solárne lietadlo. 

   a.      b.      c.  

Obr.5  Použitie fotoelektrických článkov v doprave

Veľkou výhodou Slnka ako zdroja energie je jeho perspektíva ešte na  niekoľko miliárd 

rokov. Z hľadiska ochrany životného prostredia sa jedná o mimoriadne čistý - bezodpadový 

zdroj energie, pri využívaní ktorého nevznikajú žiadne škodlivé emisie, hluk a ktorý 

nesprevádzajú žiadne riziká vyplývajúce z ich prevádzky. Preto sa energia zo Slnka považuje 

za jedinú, ktorá umožňuje trvalú udržateľnosť.  
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Abstrakt — Tento článok je zameraná na návrh steganografickej metódy využívajúcej kompresný 
formát krycieho obrazového súboru JPEG na báze DCT. Ako kompresná metóda obrazového súboru 
tajnej správy je navrhnutá technika hybridnej fraktalovo-waveletovej transformácie. 
Steganografický algoritmus je založený na vložení hybridno komprimovanej tajnej správy do 
koeficientov stredných frekvencií transformačných blokov získaných DCT transformáciou a 
následnou kvantizáciou v procese kódovania krycieho obrazového súboru JPEG. V závere sú zhrnuté 
výsledky daného algoritmu z hľadiska základných požiadaviek na steganografické systémy.

Kľúčové slová — Steganografia, JPEG, diskrétna kosínusová transformácia, diskrétna waveletová 
transformácia, fraktálova kompresia 

I. ÚVOD 
V posledných rokoch rozvoja sieťovej komunikácie sa rozvíja aj prenos multimediálnych dát 

v rámci siete Internet. Stále však existujú typy prenosov vyžadujúce utajenie niektorých dát. S 
utajením dát súvisí aj bezpečnosť a práve to, ako ochrániť dôležité dáta pred odhalením, 
zneužitím či krádežou sa v súčasnosti stáva veľmi dôležitým aspektom v rámci komunikácie.  

Steganografia je jedna z metód, ktorá zabezpečuje ukrytie tajnej správy vo forme prídavnej 
informácie do krycích multimediálnych dát. Vkladanie je možné realizovať v priestorovej a 
frekvenčnej oblasti za použitia rôznych steganografických techník.  

Daná práca je zameraná na techniku obrazovej steganografie využívajúcej stratový 
kompresný formát JPEG pre krycí obrazový súbor a hybridnú fraktalovo-waveletovu kompresnú 
techniku pre prídavnú tajnú správu. Hybridná metóda je aplikovaná na tajnú správu práve kvôli 
jej vysokému kompresnému rozsahu. Táto metóda by na základe jej vlastností mala poskytnúť 
možnosť ukrytia tajnej správy, ktorá je približne rovnako veľká, resp. väčšia, ako samotný krycí 
obrazový súbor. Kvôli robustnosti a bezpečnosti je krycí obrazový súbor transformovaný do 
frekvenčnej oblasti pomocou Diskrétnej kosínusovej transformácie (DCT).  

II. ZÁKLADY STEGANOGRAFIE

Steganografia je veda, ktorá sa zaoberá ukrývaním prídavných informácii do rôznych typov 
krycích dát, akými môžu byť video, textové, obrazové alebo zvukové súbory. Hlavnou úlohou 
steganografie je vytvoriť tajný komunikačný kanál. Techniky ukrývania tajných prídavných 
správ do krycích dát majú presne určený základný postup, ktorý je naznačený na Obr. 1 [1]: 

Obr. 1 Vytváranie stegomédia 

Vytvorením stegomédia je teda možné prenášať prídavné správy tajného charakteru 
prostredníctvom rôznych krycích dát. Aby nedošlo k odhaleniu, musia tieto stegomédia spĺňať 
podmienku podobnosti s originálnymi krycími dátami. 

A. Požiadavky kladené na steganografické systémy 
Steganografické systémy sú charakterizované nasledovnými vlastnosťami [1]:  

- nedetekovateľnosť (undetectability). Požiadavka vkladania tajnej správy spôsobom, ktorý 
zaručí nezistenie prítomnosti obsahu tajnej správy v médiu. Nevyvolá štatisticky významnú 
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zmenu originálnych dát. Nutnou podmienkou fungovania je zabezpečenie podobnosti 
vkladaných tajných dát s redundantnou časťou krycích dát, ktoré sa modifikujú v procese 
vkladania.  

- nevnímateľnosť (invisibility). Požiadavka založená na vlastnostiach ľudského vizuálneho 
systému. Zaručuje to, že vložením tajných dát, „priemerný“ ľudský subjekt nerozpozná 
rozdiel medzi originálnymi dátami bez utajenej informácie a krycími dátami s utajenou 
informáciou. Je charakterizovaná pomerom signál/šum (SNR), respektíve špičkovým 
pomerom signál/šum (PSNR). 

- bezpečnosť (security). Táto vlastnosť je zabezpečená neextrahovateľnosťou tajných dát z 
označených dát útokmi rôznych metód. 

- robustnosť (robustness). Požiadavka, ktorá vyžaduje to, aby pri rýchlych útokoch nedošlo 
k zničeniu tajných dát bez postrehnuteľnej zmeny označených dát. 

- kapacita (capacity). Predstavuje množstvo informácie, ktoré je možné vložiť daným 
algoritmom do krycích dát a následne preniesť a extrahovať. 

B. JPEG a kompresia DCT 
Štandard JPEG je určený na kódovanie viacúrovňových a farebných statických obrazov. V 

práci sú viacúrovňové obrazové súbory JPEG použité nie len ako krycie obrazové súbory, ale aj 
ako obrazové súbory tajnej správy. Z hľadiska prenosu stego obrazového súboru je však vhodné 
znížiť informačný obsah týchto prenášaných dát, teda podrobiť krycí obrazový súbor a tajnú 
správu kompresii. Daná kapitola popisuje kompresiu JPEG krycieho obrazového súboru 
prostredníctvom stratovej metódy kompresie založenej na báze DCT. 

Princíp DCT kódovania, ktorý je určený na kompresiu JPEG krycieho obrazového súboru je 
blokovou schémou znázornený na Obr. 2. 

Obr. 2 JPEG kodér na báze DCT 

Vstupom je nekomprimovaný krycí obrazov vo formáte BMP. Tento súbor je rozdelený na 
neprekrývajúce sa bloky obrazových prvkov rozmeru 8×8. Na tieto bloky je aplikovaná DCT 
transformácia, ktorej výsledkom sú bloky 8×8 transformačných koeficientov. Tieto koeficienty 
sa potom kvantujú, pričom kvantizácia Q v štandarde JPEG predstavuje normovanie hodnôt 
transformačných koeficientov kvantizačným krokom, resp. zmenšenie ich dynamického rozsahu. 
Bezvýznamné transformačné koeficienty sa vylúčia z ďalšieho spracovania, čím sa dosahuje 
požadovaná kompresia obrazového bloku. Významné koeficienty sa potom zoradia do 
jednorozmernej postupnosti, na ktorú sa aplikuje bezstratové kódovanie [2]. 

C. Fraktálová kompresia 
Metóda fraktálovej kompresie je založená na skutočnosti, že v určitom obraze, niektoré časti 

pripomínajú iné časti tohto obrazu. Hovorí sa o určitej tzv. sebepodobnosti v danom obraze. Ide 
o metódu, ktorá poskytuje vysoký stupeň kompresie a dobrú kvalitu rekonštruovaného
originálneho obrazu po určitom množstve iterácii. Nevýhodou je však čas potrebný pre 
kódovanie [3].  

1) Kódovanie
Cieľom fraktálovej kompresie je teda nájsť taký signál g resp. jeho transformáciu, ktorý je 

veľmi blízky pôvodnému signálu f [4]: 

( ) ( )fWgWgf ≈=≈  (1) 

Signál f sa rozdelí na pravidelné oblastné bloky Ri (range block), ktoré sa neprekrývajú a 
zároveň pokrývajú celú jeho plochu. Zjednotenie týchto oblastných blokov vytvára celý signál f. 
Ku každému z týchto oblastných blokov sa vyhľadá najpodobnejší doménový blok Di (domain 
block). Doménové bloky sa môžu prekrývať a nemusia dohromady pokrývať celú oblasť signálu 
f, pričom musia byť väčšie ako oblastné bloky, kvôli dodržaniu kontraktivity [5]. Na Obr. 3 je 
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znázornené rozdelenie obrazového súboru na jednotlivé oblastné a doménové bloky a následný 
spôsob vyhľadávania najpodobnejšieho doménového bloku k oblastnému. Princípom tejto 
kompresie je nájsť taký doménový blok Di a jeho transformáciu wi, že po aplikácii wi na oblasť 
signálu určenú Di je získaná veľmi podobná časť signálu Ri. [6]. 

Obr. 3 Rozdelenie obrazového súboru na bloky, a) doménové bloky, b) oblastné bloky 

Cieľom metódy je minimalizovať vzdialenosť medzi Ri a Di. Ak je k mapovaniu doménového 
bloku Di na oblastný blok Ri podľa rovnice [4]: 

iiii oDsR +≈ . (2) 

potom k nájdeniu optimálnych hodnôt si a oi je použitá kvadratická Euklidovská vzdialenosť: 

( )[ ]
2

1

.∑
=

−+=
n

i
ii rodsE (3) 

kde di sú jednotlivé hodnoty doménového bloku Di a ri sú hodnoty oblastného bloku Ri. 
Parciálne derivácie z rovnice (4) podľa s a o sú položene rovné 0 [4]: 
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Výpočtom škálovacieho faktora, posuvu s geometrickými informáciami o prevedených 
transformáciách je získaný predpis pre mapovanie doménového bloku Di na oblastný blok Ri. 
Tieto výpočty sa vykonávajú pre všetky oblastné bloky, ktoré pokrývajú celú plochu 
analyzovaného signálu. Získa sa tým súbor transformácií wi, ktorý spĺňa vzťah z rovnice (2). 

III. PRINCÍP HYBRIDNEJ FRAKTALOVO-WAVELETOVEJ KOMPRESIE

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcich kapitolách, pre fraktály je charakteristická vlastnosť 
sebepodobnosti pri zmene mierky. Diskrétna waveletová transformácia s vlastnosťou 
sebepodobnosti príslušných pásiem je prirodzeným nástrojom pre analýzu fraktálov. Metóde 
hybridnej fraktalovo–waveletovej kompresie je v tejto práci podrobená tajná správa.  

Podstata tejto metódy spočíva v úvodnom aplikovaní diskrétnej waveletovej transformácie na 
vstupnú tajnú správu a následnom využití techniky fraktálového kódovania vo waveletovej 
oblasti. Waveletova oblasť je významná tým, že aj pri 90% strate informácie si stále zachováva 
dobrú kvalitu pri rekonštrukcii originálneho obrazového súboru, keďže veľké množstvo 
obrazovej informácie je koncentrované v malom počte transformačných waveletových 
koeficientov.  

A. Kódovanie a dekódovanie 
Technika kódovania prostredníctvom hybridnej fraktálovo-waveletovej metódy je založená 

na koncepcii waveletovej dekompozície vstupného obrazového súboru tajnej správy na 
jednotlivé dekompozičné úrovne. Po prevedení dyadického rozkladu prvej úrovne sú 
najdôležitejšie koeficienty umiestnené v ľavej hornej submatici signálu a najviac redundantné 
informácie sú v pravej dolnej submatici signálu [4]. 

V práci je použitý rozklad prvej úrovne. Jeho účelom je získať aproximačné koeficienty, 
ktoré sú následne spracované algoritmami zaisťujúcimi kompresiu. 
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Postup fraktálového kódovania pozostáva z nasledujúcich krokov. Ako prvé sú všetky 
koeficienty v nízkofrekvenčnom pásme uložené do matice. Následne sa táto matica 
aproximačných koeficientov rozdelí na jednotlivé oblastné bloky Ri, ktoré pokrývajú celú 
maticu a neprekrývajú sa (Obr. 4). K týmto Ri blokom sa hľadajú najpodobnejšie doménové 
bloky Di, ktorých veľkosť je dvojnásobok veľkosti Ri. Tieto bloky sa musia najprv 
podvzorkovať na veľkosť Ri, čím je zaistená kontraktivita [4]. 

Obr. 4 Použitie LL pásma ako vstupnú maticu pre kompresné algoritmy 

Pozície doménových blokov, ktoré sa s oblastnými blokmi porovnávajú sú generované 
pseudonáhodne. Je teda použitá varianta náhodnej voľby domén. Počet doménových blokov, 
ktoré sa s jedným oblastným blokom porovnávajú je daný počtom generácii ich pozícii. Čím 
väčší je zadaný počet iterácii, tým je väčšia šanca, že bude nájdený najpodobnejší doménový 
blok. Je to však na úkor výpočtovej náročnosti a tým aj doby, ktorú kompresia zaberie. 

Pri každom porovnávaní doménového bloku sú taktiež aplikované rôzne geometrické 
transformácie, kvôli zlepšeniu výsledkov vyhľadávania. Týmito transformáciami sú prevažne 
rotácie a preklopenia. Spravidla je aplikovaných 6 transformácii pri každom porovnávaní 
oblastného a doménového bloku: 1. Identita, 2. Otočenie 90°, 3. Otočenie 180°, 4. Otočenie 
270°, 5. Preklopenie cez horizontálnu os, 6. Preklopenie cez vertikálnu os. 

Po aplikovaní všetkých transformácii je nutné pre každu dvojicu (Ri,j ; Dx,y) vypočítať na 
základe rovníc škálovací faktor s a posun o. Rozdielnosť oblastného bloku Ri a doménového 
bloku Di určuje stredná kvadratická odchýlka RMSE – Root Mean Square Error, ktorá je 
definovaná ako [4]: 

ERMSE = (7) 

kde E je kvadratická Euklidovská vzdialenosť určená rovnicou (3). 
Najvhodnejší doménový blok pre zakódovanie daného oblastného bloku je potom určený 

najmenšou hodnotou strednej kvadratickej odchýlky. Preto vždy, keď je nájdená menšia 
hodnota RMSE, zaznamenajú sa všetky potrebné informácie o tomto doménovom bloku do 
vopred vytvorenej tabuľky. Táto tabuľka obsahuje riadky, v ktorých sú zapísané jednotlivé 
hodnoty potrebné pre popis jednotlivých oblastných blokov. Ide o tzv. transformačnú štruktúru. 
Použitá štruktúra má nasledujúci tvar: 

Škálovací 
faktor Posun 

Stredná 
kvadratická 

odchýlka 

Typ 
transformácie Súradnice Ri,j Súradnice Di,j 

s o RMSE t i j x y 

Počet riadkov v danej tabuľke je rovný počtu oblastných blokov. Je teda zrejmé, že miera 
kompresie závisí na počte týchto transformačných štruktúr resp. počtu oblastných blokov. Tento 
počet je možné regulovať nastavovaním veľkosti oblastných blokov. Spravidla je veľkosť 
oblastných blokov 2×2, 4×4, 8×8 alebo aj 16×16. 

Po nájdení najvhodnejšieho doménového bloku ku každému oblastnému bloku a teda po 
naplnení celej transformačnej štruktúry je kódovanie dokončené. 

Dekódovanie spočíva v iteratívnej aplikácii tohto postupu, pretože každou iteráciou sa 
zvyšuje rozlíšenie vstupnej matice. Mapovaný doménový blok sa stáva súčasťou iného 
doménového bloku, ktorý sa pri inej transformácii opäť mapuje a tým sa zvyšuje detail. Po 
dostatočnom počte iterácii je aplikovaná inverzná DWT. 

IV. NÁVRH DCT SYSTÉMU PRE UKRÝVANIE TAJNÝCH SPRÁV KOMPRIMOVANÝCH HYBRIDNOU 
FRAKTÁLOVO-WAVELETOVOU KOMPRESIOU 

Táto kapitola popisuje návrh steaganografickej metódy vkladania viacúrovňovej tajnej správy 
do viacúrovňového krycieho obrazového súboru. Na tajnú správu je aplikovaná metóda 
hybridnej fraktálovo-waveletovej kompresie kvôli jej vysokému kompresnému rozsahu.  
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Kvôli požiadavkám robustnosti a bezpečnosti je krycí obrazový súbor transformovaný do 
frekvenčnej oblasti prostredníctvom DCT. Následne je komprimovaná tajná správa vložená do 
DCT transformačných koeficientov krycieho obrazového súboru. 

A. Popis vkladania tajnej správy 
Steganografický algoritmus vkladania tajnej správy je založený na vložení tajnej správy 

komprimovanej hybridnou fraktálovo-waveletovou kompresiou do krycieho obrazu. 
Krycí obrazový súbor je podrobený stratovej kompresii na báze DCT. Algoritmus DCT 

kódovania prebieha po blokoch 8×8. Tajná správa je v procese kódovania komprimovaná 
prostredníctvom metódy hybridnej fraktálovo-waveletovej transformácie. Výsledkom kódovania 
tajnej správy je tabuľka s hodnotami s (scale), o (offset), t (typ transformácie) a u (súradnice 
domain bloku) pre každý oblastný blok, ktoré sú potrebné pre jej dekódovanie na prijímacej 
strane. Tieto hodnoty je nutné ukryť do krycieho obrazového súboru. 

Ľudské oko je citlivejšie na šum v oblastiach nižších frekvencií, preto by vkladanie do týchto 
častí jednotlivých DCT blokov mohlo spôsobiť pridanie šumu alebo zníženie výslednej kvality 
stego obrazového súboru. Vkladanie tajnej správy je v oblasti vysokofrekvenčných koeficientov 
transformačných blokov 8×8 počas DCT kompresie. Algoritmus vyberá z tabuľky 
transformačnej štruktúry prvých päť riadkov a vkladá ich na vopred definované miesto v bloku 
DCT. Celý tento proces prebieha pokiaľ nie je celá tajná správa, t.j. tabuľka transformačných 
štruktúr vložená do krycieho obrazového súboru. Následne je prevedená inverzná DCT na celý 
obrazový súbor po blokoch a po jej aplikácii je výsledkom stego súbor. Ten pozostáva z 
krycieho obrazu a tajnej správy. Bloková schéma vkladania je zobrazená na Obr. 5. 

Obr. 5 Bloková schéma procesu vkladania tajnej správy 

B. Popis extrakcie tajnej správy 
Extrakciu je možné začať na prijímacej strane hneď po obdŕžaní stego obrazového súboru, 

ktorý v hlavičke obsahuje potrebné informácie na dekódovanie. Daná metóda je navrhnutá bez 
šifrovania tajnej správy, z čoho vyplýva, že na dekódovanie je nutné poznať len súradnice 
pozícii, do ktorých boli tajné dáta vložené, vyextrahovať ich a dekódovať podľa dekódovacieho 
algoritmu založeného na iteráciách.  

Proces extrakcie pozostáva z rozdelenia prijatého obrazového súboru do blokov 8×8. Na 
každý takýto blok je aplikovaná DCT transformácia. V každom bloku transformačných 
koeficientov bolo v procese vkladania vložených päť riadkov, ktoré je na základe zadaných 
pozícii potrebné extrahovať. Po extrakcii týchto dát je vytvorená matica veľkosti tajnej správy. 
Údaje o veľkosti tajnej správy sú taktiež obsiahnuté v hlavičke prenášaného stego obrazového 
súboru. Na takúto maticu je potom aplikovaný hybridný algoritmus fraktálovo-waveletového 
dekódovania v niekoľkých iteráciach. 

V. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY NAVRHOVANÉHO ALGORITMU 
Experimentálne výsledky sú zhodnotené na základe algoritmu vkladania, ktorý bol 

aplikovaný na krycí obrazový súbor Lena.jpg veľkosti 512×512 op. Tajné správy Baboon.jpg, 
Krajina.jpg a Klobúk.jpg sú taktiež veľkosti 512×512op. 

V Tabuľke 1 sú vypočítané príslušné výsledky PSNR a MSE, na základe ktorých je v závere 
zhodnotená účinnosť daného steganografického algoritmu. 
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Tabuľka 1  
Tabuľka výsledkov pre danú steganografickú metódu 

Typ krycieho obrazového súboru Lena.jpg Lena.jpg Lena.jpg 
Typ tajnej správy Baboon.jpg Krajina.jpg Klobuk.jpg 
Veľkosť krycieho obrazového súboru 84 kB 84 kB 84 kB 
Veľkosť krycieho obrazového súboru po kompresii 35 kB 35 kB 35 kB 
Veľkosť tajnej správy 75 kB 134 kB 30 kB 
Veľkosť tajnej správy po kompresii 7 kB 7 kB 18 kB 
Veľkosť stego obrazu 59 kB 57 kB 54 kB 
PSNR [dB] 47.1502 47.7144 46.7494 
MSE 1,2533 1.0477 1.3744 

VI. ZÁVER

Predložená práca bola zameraná na analýzu možnosti realizácie obrazovej steganografie na 
báze fraktálovej kompresie tajnej správy. Použitý krycí obrazový súbor bol typu JPEG. Bolo na 
ňom prevedené kódovanie na báze DCT, ktoré malo za následok kompresiu, teda zníženie 
informačného obsahu potrebného na prenos. Následne bola pomocou vopred definovaných 
vzťahov vypočítaná hodnota PSNR a činiteľ kompresie. Tieto hodnoty stanovujú účinnosť danej 
kompresnej metódy. Aj napriek zníženiu informačného obsahu pri niektorých obrazových 
súboroch na desatinu, si daná metóda zachováva výbornú kvalitu porovnateľnú s originálom, o 
čom svedčí aj pomerne vysoká hodnota PSNR.  

Tajná správa bola podrobená novej metóde, t.j. hybridnej fraktálovo waveletovej kompresii. 
V procese kódovania bola na obrazový súbor tajnej správy aplikovaná waveletová transformácia 
prvej úrovne, ktorá obraz rozdelila do štyroch subpásiem. Následne bolo len pásmo 
aproximačných koeficientov, teda najnižších frekvencií podrobené algoritmom fraktálového 
kódovania. Úlohou kompresie na základe danej metódy bolo nájsť sebepodobnosť 
waveletových koeficientov, ktoré sa nachádzajú v nízkofrekvenčnom pásme dyadicky 
rozloženého obrazu. Výsledkom bola tabuľka transformačných štruktúr. Kompresná metóda 
výrazne znížila informačný obsah, no kvalita rekonštruovaného obrazového súboru už nebola 
taká porovnateľná s originálnym obrazom. Príčinami môže byť vynechanie detailných pásiem v 
procese dekódovania resp. algoritmus, ktorý by bolo možné v budúcnosti doplniť rôznymi 
technikami presnejšieho vyhľadávania najpodobnejších blokov alebo určitými nastaveniami 
prahu pre výber blokov v procese kódovania. Zhoršenie kvality dekódovania sa odrazilo aj na 
hodnotách PSNR pre jednotlivé obrazové súbory. 

Pomocou výsledkov PSNR na základe experimentov je možné tvrdiť, že daný 
steganografický algoritmus má dobrú účinnosť a pomerne veľkú kapacitu vkladania, ktorá je 
zabezpečená výrazným znížením informačného obsahu tajnej správy prostredníctvom 
prezentovanej kompresnej hybridnej metódy. Požiadavka nevnímateľnosti bola mierne narušená 
z dôvodu vkladania tajnej správy do vysokofrekvenčných koeficientov. 

Navrhnutý steganografický systém je možné v budúcnosti vylepšiť hlavne z hľadiska 
požiadavky nedetekovateľnosti, bezpečnosti a robustnosti a to detailnejším premyslením 
samotného procesu vkladania tajných dát. Zamerať by sa bolo taktiež vhodné na metódu 
šifrovania tajnej správy, aj keď sa samotná tajná správa neprenáša. Prenáša sa len tabuľka 
transformačných štruktúr, ktorá neznámemu útočníkovi bez algoritmu dekódovania veľa 
nenapovie. 

POĎAKOVANIE 
Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu VEGA Grant No. 1/0386/12 (50%) a EU FP7 

projektu INDECT No. 218086 (50%).  

LITERATÚRA 
[1] K. Schima et.al, “Bit Length Replacemen Steganography Based on DCT Coefficients,“ International Journal of 

Engineering Science and Technology, vol.2 (8), 2010, pp. 15–64. 
[2] D. Levický, Multimédia a ochrana ich obsahu (Book style). Košice: Elfa s.r.o., 2012. 98s. ISBN 978-80-8086-

199-5, pp. 123–135. 
[3] Ch.-Ch. CHang et.al, “A DCT domain System for Hiding Fractal Compressed Images,“ IEEE. Poor, An 

Introduction to Signal Detection and Estimation, New York: Springer-Verlag, 1985, ch. 4. 
[4] R. Sultana et. al, “Advanced Fractal Image Coding Based on the Quadtree“ 2001, vol. 2, No. 3 ISSN 2222-2863.  
[5] R. Goudar, P. Pise, “Compression Technique Using DCT and Fractal Compression,“ Advcances in Physics 

Theories an Applications, 2012, vol. 3, ISSN 225-0638. 
[6] S. Welstead, Fractal and wavelet image compression technique, Washington, 1999, ISBN 0-8194-3503-1. 
[7] S. Kumar, “A comparative study of image steganography in wavelet domain,“ International Journal of Computer 

Science and Mobile Computing, 2013, vol. 2, no. 2 ISSN 2320-088. 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 653 

Slepá steganografia založená na báze 
viacúrovňovej DWT transformácie 

Gabriel BUGÁR, Vladimír BÁNOCI, Dušan LEVICKÝ, Martin BRODA 

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácii, Fakulta elektrotechniky a 
informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská Republika 

{gabriel.bugar, vladimir.banoci, dusan.levicky, martin.broda}@tuke.sk 

Abstrakt — Predmetom článku je podrobný opis a návrh nezávislého (slepého) steganografického 
systému, ktorý využíva vlastnosti DWT transformácie založenej na báze Haarovho waveletu. V 
úvode sú popísané základné pojmy, história, techniky steganografie a požiadavky kladené na 
steganografické systémy. V ďalšej časti práce je vysvetlená činnosť Huffmanovho kódovania a DWT 
transformácie. Navrhnutá steganografická metóda je opísaná v ďalších kapitolách s využitím 
potrebnej teórie. V závere sú uvedené a vyhodnotené experimentálne výsledky.  

Kľúčové slová — Steganografia, DWT, Huffmanovo kódovanie 

I. ÚVOD 
Steganografia je vedná disciplína zaoberajúca sa utajením komunikácie prostredníctvom 

ukrytia správy. Správa je ukrytá takým spôsobom, aby pozorovateľ si neuvedomil, že 
komunikácia prebieha. Slovo steganografia má základ v gréčtine a znamená tajné písanie. 

V súčasnej dobe rastúci trend komunikácie v otvorenom prostredí ako je Internet prináša 
množstvo bezpečnostných problémov. Najdôležitejším problémom je snaha o nastolenie 
bezpečnej komunikácie medzi účastníkmi. Tento problém sa najčastejšie rieši metódami 
kryptografie a to priamo šifrovaním samotnej komunikácie. Existujú viaceré typy šifrovacích 
algoritmov, ale ich spoločnou vlastnosťou je, že správu pred odoslaním zašifrujú 
prostredníctvom  daného algoritmu tak, aby na prijímacej strane sa iba s pomocou vhodného 
kľúča dala pôvodná správa zrekonštruovať. Je možné poznamenať, že na rozdiel od kryptografie 
steganografia poskytuje dvojitý účel. Nielenže  ukrýva obsah samotnej správy, ale taktiež aj 
metadáta, ktoré vzniknú počas odosielania správy. Takéto metadáta sú napríklad osobnosť alebo 
IP adresa odosielateľa a príjemcu. Na ukrytie takto vzniknutých osobných informácií slúžia 
technológie na zvyšovanie ochrany súkromia (PET). 

Spomínané bezpečnostné technológie Ian Goldberg [1] rozdelil do 4 úrovní (od 0 do 3). Na 
obr. 1 sú znázornené tieto úrovne. Vidíme, že steganografia tvorí najvyššiu úroveň bezpečnosti, 
lebo okrem obsahu správy a počas posielania vzniknutých metadát, je vlastne schopná utajiť aj 
samotnú existenciu komunikácie. 

Obr. 1 Úrovne zabezpečenia bezpečnej komunikácie 

II. TECHNIKY STEGANOGRAFIE

V poslednej dobe bolo vytvorených mnoho steganografických techník. Tieto techniky 
môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: metódy, ktoré modifikujú obraz a metódy, ktoré 
modifikujú formát obrazového súboru. Avšak zmeny vo formáte súboru sú menej robustné. 
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Medzi steganografické techniky, ktoré ukryjú informáciu prostredníctvom modifikácie obrazu, 
patria nasledujúce techniky: 

• substitučné techniky – je to skupina relatívne jednoduchých techník, ktoré nahrádzajú
redundantnú časť krycieho obrazu tajnou správou. Jednou možnosťou, ako to spraviť, je ukryť 
informáciu do LSB krycieho obrazu. Táto metóda vkladania je v podstate založená na 
skutočnosti, že LSB obrazu môže byť považovaný za náhodný šum, 

• transformačné techniky – vkladajú tajnú správu v transformovanej oblasti krycích obrazov.
Techniky, ktoré vkladajú informáciu do frekvenčnej oblasti, sú oveľa silnejšie ako techniky, 
ktoré pôsobia v časovej oblasti. Tieto techniky majú výhodu oproti LSB technike, pretože 
vkladajú informácie do oblastí, ktoré sú menej citlivé na kompresiu, orezanie a spracovanie 
obrazu, 

• techniky rozprestretého spektra – tieto techniky buď považujú krycí obraz za šum alebo sa
pokúsia pridať pseudonáhodný šum ku kryciemu obrazu. 

o krycí obraz ako šum – tieto systémy môžu pridať jednu hodnotu do krycieho obrazu. Aby
sme umožnili prenos viacerých bitov, krycí obraz sa rozdelí na viac častí, 

o pseudonáhodný šum – tajná informácia je rozprestretá po celom krycom obraze a to je
dôvod, prečo je jej detekcia ťažká. 

• štatistické techniky – tieto techniky majú tendenciu modifikovať štatistické vlastnosti
obrazu. Táto modifikácia je zvyčajne malá a využíva nedokonalosť ľudského vnímania. Sem 
patrí aj technika, zvaná maskovanie, ktorá spracuje správu tak, aby bola považovaná za 
štatistickú vlastnosť krycieho obrazu, 

• techniky skreslenia – pri vkladaní správy sa pridáva postupnosť zmien ku kryciemu obrazu.
Počas extrakcie sa vyžaduje znalosť originálneho obrazu. Tajnú správu možno získať z rozdielu 
originálneho a označeného obrazu. 

Medzi steganografické techniky, ktoré modifikujú formát obrazového súboru, patria: 
• vkladanie do súboru – okrem op alebo transformačných koeficientov, tajná informácia

môže byť ukrytá do hlavičky alebo na konci súboru. Obrazové formáty ako GIF, TIFF, PNG a 
WMF majú hlavičku, ktoré môžu byť využité na ukrytie tajnej správy bez vplyvu na obraz. 
Avšak, správa môže byť odstránená z krycieho obrazu jednoducho so znovu uložením do 
rovnakého formátu 

• vkladanie do farebnej palety – táto technika využíva skutočnosť, že pre zafarbenie obrazu
sa používa iba podmnožina farieb celej farebnej palety. V podstate, tajná správa môže byť 
ukrytá pomocou rozdielu medzi dvoma farbami v palete 

 Okrem toho existujú techniky, ktoré modifikujú prvky vizuálneho obrazu. Sem patrí 
napríklad technika generovania obrazu [7]. 

Vo všeobecnosti rozoznávame dve základné skupiny steganografických systémov v závislosti 
od množstva informácie potrebnej pre úspešnú extrakciu tajnej informácie: 

1. systémy s prenosom dodatočnej informácie– v proceseextrakcie utajenej informácie na
strane prijímača  je nutná prítomnosť identickej kópie originálnych krycích dát, 

2. systémy bez prenosu dodatočnej informácie– tieto systémy na strane prijímača nevyžadujú
prítomnosť originálnych krycích dát. Označujú sa ako tzv. „nezávislé", resp. „slepé“ 
steganografické systémy. Tieto môžeme ďalej rozdeliť na: 

a. systémy s estimáciou krycích dát – originálne krycie dáta sa získavajú estimáciou prijatých
označených dát. Ich použitie je typické v prípade aplikácie techník s využitím systémov s 
rozprestretým spektrom, 

b. systémy bez estimácie krycích dát - v takomto prípade sa extrakcia tajnej informácie
uskutočňuje iba z prijatého stego objektu. 

III. 3 HUFFMANOVO KÓDOVANIE

Huffmanovo kódovanie je populárna metóda na kompresiu dát s premenlivou dĺžkou 
kódového slova. Pri tvorbe kódov sa využíva znalosť pravdepodobnosti výskytu jednotlivých 
kódovaných znakov. Kratšie kódy sú priradené častejšie sa vyskytujúcim znakom a dlhšie kódy 
menej často sa vyskytujúcim znakom[12]. 

A. Algoritmus kódovania 
Algoritmus Huffmanovho kódovania sa začína vytvorením zoznamu všetkých znakov 

abecedy v zostupnom poradí podľa  pravdepodobnosti ich výskytu. Podľa tohto zoznamu sa 
vytvorí binárny strom, ktorého listy sú jednotlivé znaky. Binárny strom sa vytvára postupne po 
krokoch. V každom kroku sa vyberú dva znaky s najmenšou pravdepodobnosťou výskytu 
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a spoja sa do jedného nového, zástupného znaku. Pravdepodobnosť výskytu nového znaku bude 
súčet týchto dvoch znakov. Tento krok sa opakuje, až kým sa zoznam neredukuje na jeden 
zástupný znak,  t.j. kým binárny strom nebude kompletný. Tento zástupný znak bude koreňom 
binárneho stromu, reprezentujúci celú abecedu s pravdepodobnosťou výskytu 1. Priradenie 
kódových slov k jednotlivým znakom je veľmi jednoduché. Stačí prejsť celý strom od koreňa do 
jednotlivých listov a zapisovať si cestu. 

B. Algoritmus dekódovania 
Pred zakódovaním dátového súboru, kodér musí určiť kódové slová. To sa koná na základe 

pravdepodobností (alebo frekvencie) výskytu znakov. Pravdepodobnosti alebo frekvencie sú 
zapísané do výstupu ako vedľajšie informácie, aby dekodér vedel dekódovať dáta. Je tiež možné 
zapisovať do výstupu kódové slová, ale toto môže byť obťažné, pretože kódové slová majú 
rôzne veľkosti. 

V každom prípade dekodér musí skonštruovať Huffmanov strom z prídavných informácií. Až 
potom môže načítať a dekódovať zvyšok jeho vstupu. Algoritmus pre dekódovanie je 
jednoduchý. Začneme v koreni stromu a načítame prvý bit vstupu. Ak je to nula, postupujeme 
cez dolnú hranu. Ak je to jednotka, postupujeme cez hornú hranu. Načítame nasledujúci bit 
a postupujeme cez ďalšiu hranu smerom k listom stromu. Keď dekodér dorazí do niektorého 
listu, nájde tam pôvodný, nekomprimovaný znak. Tento proces sa začína znovu v koreni 
s nasledujúcim bitom [3]. 

IV. HAAROVA TRANSFORMÁCIA

Haarov wavelet je najjednoduchším typom waveletov. V diskrétnej forme, Haarov wavelet 
môžeme popísať matematickou operáciou, nazvanou Haarova transformácia (HT). HT je vlastne 
DWT na báze Haarovho waveletu. Vstupom transformácie je diskrétny signál f = (f1, f2,…, fN), 
kde N je kladné celé číslo. HT rozloží diskrétny signál na dva subsignály s polovičnou dĺžkou. 
Nech a1=(a1, a2, ..., aN/2) je aproximačný signál. Prvá hodnota tohto signálu, a1, je vypočítaná 
spriemernením prvého páru diskrétneho signálu f a následným vynásobením s √2. Rovnica (1) 
vyjadruje vzorec pre výpočet hodnôt subsignálu a1. 

2
212 nn

n
ffa +

= − (1) 

kde n=1, 2, ..., N/2. Nech d1=(d1, d2, ..., dN/2) je detailný signál. Prvá hodnota tohto signálu, 
d1, je vypočítaná vynásobením polovice rozdielu prvého páru signálu f s √2. Nasledujúca 
rovnica vyjadruje vzorec pre výpočet hodnôt subsignálu d1. 

2
212 nn

n
ffd −

= −
(2) 

kde n=1, 2, ..., N/2 [4]. 
V prípade spracovania obrazu aplikujeme HT na každý riadok a potom na každý stĺpec 

obrazu. Pre výpočet transformačných  koeficientov dvojrozmernej HT postupujeme nasledovne. 
Po aplikácii HT na každý riadok statického viacúrovňového obrazu s rozmerom M×N, 
dostaneme maticu s transformačnými koeficientmi, zobrazenú na Obr. 2. 

Obr. 2 Transformačné koeficienty po HT riadkov 

Aproximačné koeficienty môžeme vyjadriť pomocou rovnice (3) a detailné koeficienty 
pomocou rovnice (4). 
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2
)2,()12,(),( nmfnmfnma +−

= (3) 

kde m = 1, 2, ..., M a n = 1, 2, ..., N/2. 

2
)2,()12,(),( nmfnmfnmd −−

= (4) 

kde m = 1, 2, ..., M a n = 1, 2, ..., N/2. 
Po aplikácii HT na každý stĺpec matice, dostaneme maticu s transformačnými koeficientmi. 
Koeficienty aproximačnej zložky môžeme vyjadriť pomocou nasledujúcej rovnice 

[ ]
2
1)2,2()12,2()2,12()12,12(

2
),2(),12(),( nmfnmfnmfnmfnmanmanmLL +−+−+−−=

+−
= (5) 

kde  m = 1, 2, ..., M/2 a n = 1, 2, ..., N/2. Koeficienty detailnej zložky LH môžeme vyjadriť 
pomocou rovnice(6). 

[ ]
2
1)2,2()12,2()2,12()12,12(

2
),2(),12(),( nmfnmfnmfnmfnmanmanmLH −−−−+−−=

−−
= (6) 

kde  m = 1, 2, ..., M/2 a n = 1, 2, ..., N/2. Koeficienty detailnej zložky HL môžeme vyjadriť 
pomocou rovnice (7). 

[ ]
2
1)2,2()12,2()2,12()12,12(

2
),2(),12(),( nmfnmfnmfnmfnmdnmdnmHL −−+−−−−=

+−
= (7) 

kde  m = 1, 2, ..., M/2 a n = 1, 2, ..., N/2. Koeficienty detailnej zložky HH môžeme vyjadriť 
pomocou rovnice (8). 

[ ]
2
1)2,2()12,2()2,12()12,12(

2
),2(),12(),( nmfnmfnmfnmfnmdnmdnmHH +−−−−−−=

−−
= (8) 

kde  m = 1, 2, ..., M/2 a n = 1, 2, ..., N/2. 

V. NÁVRH STEGANOGRAFICKÉHO SYSTÉMU 
Podstatou navrhnutej steganografickej metódy je ukrytie tajnej správy do transformačných 

koeficientov 3. úrovne dekompozície. 
Prvým krokom vkladania tajnej správy je rozloženie op krycieho obrazu do štyroch matíc 

a následná aplikácia HT 3. Úrovne na vytvorené matice. Týmto spôsobom sme vytvorili 64 
matíc koeficientov. 

Potom nasleduje proces vkladania tajnej správy. Transformačné koeficienty LL komponentu 
prvej matice zmeníme podľa bitov prvej časti upravenej tajnej správy. Modifikované koeficienty 
sú ešte zaokrúhľované smerom nadol. Vkladanie tajnej správy môžeme matematicky popísať 
pomocou nasledujúcich rovníc: 

)),((),( yxLLflooryxLL =′  (9) 
ak 1)2,12( ==− yxm  (10) 

potom         5.0),(),( +′=′ yxLLyxLL  (11) 
ak 1)12,2( ==−yxm  (12) 

potom        25.0),(),( +′=′ yxLLyxLL  (13) 
ak 1)2,2( ==yxm  (14) 

potom       125.0),(),( +′=′ yxLLyxLL  (15) 
ak 12),(0)12,12( +==′∧==−− kyxLLyxm  (16) 

potom       1),(),( +′=′ yxLLyxLL  (17) 
ak kyxLLyxm 2),(1)12,12( ==′∧==−− (18) 

potom      1),(),( +′=′ yxLLyxLL  (19) 
ak 1)),(),(( >−′ yxLLyxLLabs  (20) 

potom     2),(),( −′=′ yxLLyxLL  (21) 
kde m(x,y) predstavuje časť tajnej správy, LL(x,y) predstavuje HT koeficienty, LL´(x,y) 

predstavuje modifikované HT koeficienty  a k je celé číslo. 
V Tab. 1 sú znázornené všetky možné výsledky týchto operácií, kde na označovanie párnych, 

resp. nepárnych čísel je používané písmeno p, resp. písmeno n. Modifikujeme komponenty LH, 
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HL a HH podľa pravidiel popísané v tabuľke Tab.2 a aplikujeme IHT na transformačné 
koeficienty. Takto získané matice sčítame po štvoriciach, prostredníctvom čoho dostaneme LL 
komponenty 2. úrovne dekompozície. Posledné tri kroky opakujeme dovtedy, kým nedostaneme 
stego obraz. 

TABUĽKA 1 
MODIFIKÁCIA TRANSFORMAČNÝCH KOEFICIENTOV NA ZÁKLADE TAJNEJ INFORMÁCIE - ROZŠÍRENÁ METÓDA 

Bity tajnej správy Modifikovaný koeficient Bity tajnej správy Modifikovaný koeficient 

00 
00 ± p.000

10 
00 ± n.000

00 
01 p.125 alebo –p.875 10 

01 n.125 alebo –n.875
00 
10 p.250 alebo –p.750 10 

10 n.250 alebo –n.750
00 
11 p.375 alebo –p.625 10 

11 n.375 alebo –n.625
01 
00 ± p.500

11 
00 ± n.500

01 
01 p.625 alebo –p.375 11 

01 n.625 alebo –n.375
01 
10 p.750 alebo –p.250 11 

10 n.750 alebo –n.250
01 
11 p.875 alebo –p.125 11 

11 n.875 alebo –n.125

VI. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY

Okrem správneho výberu krycieho obrazu, je dôležitou úlohou je aj správny výber veľkosti 
znakov abecedy Huffmanovho kódovania. Tabuľka 2 obsahuje účinnosti Huffmanovho 
kódovania, trvania kódovaní obrazov a trvania dekódovaní obrazov pre rôzne veľkosti znakov 
abecedy. Na testovanie Huffmonovho kódovania boli použité obrazy s rovnakým rozmerom, ale 
s rôznou dynamikou detailov. Účinnosť kódovania je zadefinovaná, ako pomer veľkosti znaku 
a priemernej dĺžky kódového slova. 

TABUĽKA 2 
ÚČINNOSŤ HUFFMANOHO KÓDOVANIA, ČAS PROCESU KÓDOVANIA A DEKÓDOVANIA 

baboon192.bmp beach192.bmp plane192.bmp 

veľkosť 
znakov 

(bit) 
účinnosť 

trvanie 
vklad. 

(s) 

trvanie 
extr. (s) účinnosť 

trvanie 
vklad. 

(s) 

trvanie 
extr. (s) účinnosť 

trvanie 
vklad. 

(s) 

trvanie 
extr. (s) 

2 1.00 3.17 35.78 1.11 3.31 32.59 1.18 3.02 32.41 
3 1.01 2.41 14.40 1.16 2.37 13.63 1.34 2.33 12.68 
4 1.03 2.22 13.03 1.23 2.27 11.49 1.47 2.21 10.31 
5 1.04 2.54 15.56 1.26 2.55 13.17 1.49 2.51 11.41 
6 1.05 3.35 22.80 1.29 3.46 18.77 1.59 3.28 15.24 
7 1.05 4.96 39.19 1.31 5.17 32.30 1.61 4.91 25.10 
8 1.06 8.27 71.84 1.35 8.70 56.63 1.76 8.28 41.99 

Na Obr. 3 sú znázornené priebehy účinností jednotlivých obrazov. Vidíme, že so zvyšovaním 
veľkosti znakov sa zvyšuje účinnosť kódovania. Pred zakódovaním správy bity sú 
preusporiadané, dôsledkom čoho Huffmanovo kódovanie je účinnejšie u obrazov, ktoré 
obsahujú veľa monotónnych plôch. Napríklad u plane192.bmp sa dosiahla účinnosť 1.7636. 

Obr. 3 Účinnosť Huffmanovho kódovania v závislosti od dĺžky znaku 
Na Obr. 4 sú znázornené priebehy trvania vkladania a extrakcie. Kódovanie a dekódovanie 

tajnej správy najrýchlejšie sa vykonáva, ak dĺžka znakov je 4bit/symbol . Z tohto dôvodu sa v 
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ďalších experimentoch na otestovanie navrhnutej metódy využíva dĺžka znakov od 4 do 8 
bit/symbol. 

Obr. 4 Čas vykonávania kódovania a dekódovania v závislosti od dĺžky znaku 

 TABUĽKA 3   
VÝSLEDKY VKLADANIA TAJNÉHO OBRAZU BIRD384.BMP PROSTREDNÍCTVOM ROZŠÍRENEJ VERZIE 

VII. ZÁVER

Predmetom tejto práce bolo navrhnutie steganografickej metódy, ktorá využíva vlastnosti 
transformačných koeficientov Haarovej transformácie. Tajná správa pred vkladaním je 
komprimovaná, za účelom zväčšenia kapacity systému. Veľkou výhodou tejto metódy je, že pri 
extrakcii sa nevyžaduje prítomnosť kópie originálneho krycieho obrazu, čo zvyšuje bezpečnosť 
steganografického systému. 

 Navrhnutá metóda ponúka vkladanie až 4 bitov tajnej informácie do jedného 
transformačného koeficienta, čo znamená 50% kapacitu. Lenže zvýšenie prenosovej kapacity 
má negatívny vplyv na vnímateľnosť tajnej správy. Pri tejto verzií metódy výber vhodného 
krycieho obrazu je oveľa dôležitejší. Degradácia krycieho obrazu s veľkými monotónnymi 
plochami je značne badateľná. 

 Slabá stránka navrhnutej metódy spočíva v spôsobe prenosu slovníka Huffmanovho 
kódovania. Veľkosť vyhradeného priestoru v hlavičke na uloženie slovníka sa mení v závislosti 
od dĺžky znakov, ktorý sa ale nemení sa v závislosti od veľkosti tajnej správy. Pri menších 
tajných obrazoch veľkosť zakódovanej správy s hlavičkou je väčšia ako veľkosť originálnej 
správy. 
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Krycí obraz PSNR SSIM 
Využitie  
kapacity 

(%) 

Trvanie 
vkladania 

(s) 

Trvanie 
extrakcie 

(s) 

forest384.bmp 34.9932 0.7917 95.2099 38.9712 181.1879 

lena384.bmp 35.0647 0.8723 95.2099 37.4675 178.3249 

desert384.bmp 34.9827 0.9465 95.2099 38.8029 177.2396 
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Abstrakt — predmetný článok sa zaoberá problematikou steganografie v dátových sieťach s 
využitím techniky retransmisie. Cieľom výskumu je analyzovať princíp retransmisie v dátových 
sieťach v závislosti na rôznych verziách protokolu TCP (Transmission Control Procol). Článok sa 
taktiež venuje analýze problému pri návrhu steganografického systému, ktorý realizuje utajenú 
komunikáciu s využitím transportnej vrstvy OSI/ISO sieťového modelu. Experimentálne výsledky 
navrhnutej metódy spolu s možnosťami jej stegoanalýzy. 

Kľúčové slová — Steganografia, mechanizmus retransmisie, TCP. 

I. ÚVOD 
Steganografia ako potenciálna hrozba sieťovej bezpečnosti bola dlho prehliadaná, pritom pri 

dnešných možnostiach Internetu predstavuje ideálny nástroj na prenos dôverných informácií. 
V súčasnosti si odborníci na sieťovú bezpečnosť uvedomujú potenciálne nebezpečenstvo tejto 
hrozby a preto sa od roku 2009 každoročne popri konferenciách o bezpečnosti sietí koná aj 
workshop zameraný špeciálne na sieťovú steganografiu. Retransmisie v dátových sieťach sú 
všeobecným fenoménom, ktorý existuje na fyzických komponentoch siete a je predmetom 
výskumu sieťových inžinierov. Na zaručenie bezchybných prenosov preto slúžia sieťové 
protokoly, ktoré poskytujú spoľahlivé doručovanie správ cez nespoľahlivú sieť. Problému 
zneužitia retransmisie v dátových sieťach na účely steganografie sa venovala doposiaľ len malá 
pozornosť. 

Cieľom tohoto príspevku je preskúmať možnosti využitia retransmisií v dátových sieťach na 
účely steganografie so zreteľom na základné steganografické požiadavky. Účelom diplomovej 
práce je nájsť takú steganografickú metódu, ktorá by zabezpečovala dostatočnú steganografickú 
šírku pásma, a ktorá by spôsobom jej realizácie bola dostatočne bezpečná vzhľadom na 
možnosť jej detekcie. V rámci návrhu a testovania je navrhnutá metóda taktiež podrobená 
analýze jej potenciálnej detekcie, t.j. technikám odhalenia utajenej komunikácie – stegoanalýzy. 

Využitie retransmisie na prenos steganogramov navrhol ako prvý Handel a kol. [2] na 
fyzickej vrstve Ethernetu pre CSMA/CD, kde využíva mechanizmus retransmisie po kolízii. 
Keď nastane kolízia rámcov, je vyslaný signál (jam signal) a odosielateľ čaká náhodne zvolený 
časový interval, po ktorého uplynutí zopakuje vysielanie. Na odoslanie jedného skrytého bitu sa 
používa oneskorenie buď nulovej alebo maximálnej hodnoty z čoho vyplýva, že kapacita 
popísanej techniky predstavuje jeden bit na rámec. Prijímateľ extrahuje steganogram analýzou 
poradia príchodov rámcov po kolíziách. Steganografickú metódu v protokole IEEE 802.11 
navrhol Krätzer a kol. [3], ktorá vysiela skrytú informáciu pomocou retransmisie rámcov. 
Odosielateľ kóduje skryté dáta duplikovaním rámcov odoslaných prijímateľovi. Prijímateľ 
dekóduje skryté dáta detekovaním  duplikátov. 

Najnovšie navrhol využiť retransmisiu v TCP  na skrytú komunikáciu Mazurczyk a kol. [4]. 
Prijímateľ zámerným nepotvrdením správne prijatého segmentu vyvolá jeho retransmisiu. 
Odosielateľ v znova odoslanom segmente vymení pôvodné dáta za steganogram. V TCP skúmal 
vhodnosť použitia rôznych mechanizmov retransmisie, konkrétne časový limit retransmisie 
(Retransmission Timeout, RTO), rýchla retransmisia/zotavenie (Fast Retransmit/Recovery, 
FR/R) a selektívne potvrdzovanie (Selective Acknowledgment, SACK), na účely steganografie. 
V rámci jednotlivých mechanizmov meral a porovnával steganografickú šírku pásma. Zároveň 
analyzoval vplyv steganografickej metódy na celkový počet výskytov retransmisií v sieti. 
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II. SIEŤOVÁ STEGANOGRAFIA

Typické steganografické metódy používajú ako nosiča skrytej správy multimédia ako 
obrázky, audio a video súbory. Súčasným trendom ukrývania informácií je sieťová 
steganografia, ktorá vytvára skryté kanály modifikovaním sieťových protokolov, pričom 
nosičom skrytej správy je samotný sieťový protokol. Modifikácia sieťových protokolov spočíva 
v modifikácii protokolovej dátovej jednotky (Protocol Data Unit, PDU), modifikácií časových 
relácií PDU alebo súčasné využitie oboch techník modifikácií tzv. hybridné riešenie. 

Sieťová steganografia môže byť rozdelená do troch skupín podľa Obr. 1[1]. 

Obr. 1 Rozdelenie sieťovej steganografie 

1. Steganografické metódy, ktoré upravujú pakety – sú tu zahrnuté hlavičky sieťových
protokolov a polia s užitočnou záťažou, 

2. Steganografické metódy, ktoré upravujú štruktúru toku paketov – napr. ovplyvňovaním
poradia paketov, úpravou oneskorenia medzi paketmi alebo zavádzaním úmyselných 
strát paketov, 

3. Hybridné steganografické metódy – upravujú obsah paketov a ich časovanie
a usporiadanie. 

III. MECHANIZMUS RETRANSMISIE V DÁTOVÝCH SIEŤACH

Problém spoľahlivého prenosu dát sa v ISO/OSI sieťovom modeli vyskytuje najmä na 
transportnej vrstve, ale aj na spojovej a aplikačnej vrstve. Spoľahlivý kanál zabezpečuje, že 
žiadne odoslané dáta nie sú poškodené alebo stratené a sú prijaté v poradí, v akom boli 
odoslané. V reálnej sieti ale dochádza k chybám a stratám dát v jej fyzických komponentoch 
alebo v prenosovom médiu, t.j. komunikačný kanál je nespoľahlivý. Automatická žiadosť 
o opakovanie (Automatic Repeat reQuest, ARQ) je metóda na kontrolu chýb pre dátový prenos,
ktorá používa potvrdzovanie (pozitívne, negatívne alebo oboje) a časové limity (timeouts) na 
zabezpečenie spoľahlivého prenosu dát cez nespoľahlivý kanál. ARQ protokol obsahuje 
poradové čísla, detekciu chýb, časovače, potvrdzovanie a retransmisiu [5]. 

Protokol s jednotlivým potvrdzovaním (Stop-and-Wait) je základným protokolom ARQ. 
Činnosť protokolu vyplýva z jeho názvu. Odosielateľ po odoslaní paketu spustí časovač 
s časovým limitom, uloží kópiu paketu vo vyrovnávacej pamäti a čaká na potvrdenie prijatia 
paketu prijímateľom. Po pozitívnom potvrdení prijatia paketu, paket vymaže z vyrovnávacej 
pamäte a odošle nový paket prijímateľovi. V prípade negatívneho potvrdenia, po strate 
pozitívneho potvrdenia alebo po uplynutí časového limitu časovača odosielateľ znova pošle 
pôvodný paket uložený vo vyrovnávacej pamäti. Prijímateľ v prípade doručenia duplicitného 
paketu takýto paket zahadzuje. Protokolu s jednotlivým potvrdzovaním stačí označovať pakety 
poradovými číslami 0 a 1, t.j. stačí mu na to 1 bit, preto sa nazýva aj ako protokol s alternujúcim 
bitom (Alternating Bit Protocol, ABP).  

Protokol s jednotlivým potvrdzovaním nevyužíva dostatočne kapacitu prenosového kanála, 
pretože pred odoslaním nových dát musí čakať na potvrdenie prijatia dát prijímateľom, resp. na 
vypršanie časového limitu časovača, čo je pri vysoko rýchlostných sieťach s vysokým 
oneskorením obmedzujúce. Na efektívnejšie využívanie prenosového kanála bola zavedená 
technika prúdového spracovania paketov s kontinuálnym potvrdzovaním a metóda kĺzavého 
okna. Poznáme dva základné prístupy pri prúdovom spracovaní paketov: opakovanie s návratom 
(Go-Back-N, GBN) a selektívne opakovanie (Selective Repeat, SR) [6]. 

TCP je najpoužívanejší protokol na spoľahlivý prenos dát na transportnej vrstve ISO/OSI 
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sieťového modelu, ktorý je používaný internetovými aplikáciami ako World Wide Web, P2P 
zdieľanie a streamovanie médií.  Až 80-90 % celej prevádzky Internetu je založenej na tomto 
protokole. V odporúčaniach RFC bolo štandardizovaných viacero verzií TCP protokolov, ktoré 
sa správajú rôzne pri strate jedného, resp. viacerých paketov, a rôzne sa vyrovnávajú so 
zahltením siete. Medzi základné verzie protokolu TCP patria: TCP Tahoe, TCP Reno, TCP 
NewReno, TCP Sack a TCP Vegas. V súčasnosti je stále TCP Reno najpoužívanejšou verziou 
tohto protokolu. Z pohľadu protokolov ARQ je TCP hybridom GBN a SR protokolov [5]. 

IV. NÁVRH STEGANOGRAFICKÉHO SYSTÉMU

Modely skrytej komunikácie v ARQ protokolov popísané v kapitole III predstavujú teoretické 
možnosti využitia retransmisie v dátových sieťach na skrytú komunikáciu. Naším zámerom bolo 
ale overiť a aplikovať naznačené možnosti steganografie na konkrétnom sieťovom protokole. 
Na spojovej vrstve existuje väčšie množstvo protokolov zabezpečujúcich spoľahlivý prenos 
informácií, ktoré sú ale úzko špecifikované pre konkrétny druh sietí, preto nie sú príliš vhodné 
na steganografické účely. Pre navrhnutú steganografickú metódu sme si preto zvolili ako nosiča 
skrytej informácie protokol TCP, pretože je najpoužívanejším prenosovým protokolom a je 
vhodný na vytvorenie skrytého kanála. 

Steganografická metóda využívajúca retransmisiu vyžaduje úpravu na strane odosielateľa aj 
prijímateľa. Odosielateľ by mal kontrolovať proces vkladania a rozhodovať, kedy prijímateľ má 
vyvolať retransmisiu. Odosielateľ je tiež zodpovedný za udržiavanie počtu retransmisií na 
úrovni nevyvolávajúcej podozrenie. Prijímateľ by mal detegovať, kedy odosielateľ indikuje 
spustenie zámernej retransmisie. Po prijatí segmentu so steganogramom by mal vedieť 
extrahovať steganogram. Odosielateľ musí označiť segmenty určené na skrytú komunikáciu, aby 
prijímateľ vedel, prijatie ktorých segmentov má zámerne nepotvrdiť a ktoré segmenty budú 
obsahovať steganogramy. Označené TCP segmenty by sa ale nemali odlišovať od ostatných 
segmentov bežnej komunikácie. Na označenie segmentov môžu slúžiť viaceré polia v hlavičke 
TCP segmentu podľa Obr. 2. 

Obr. 2 Hlavička protokolu TCP 

Ako programové prostredie na simuláciu navrhnutej steganografickej metódy sme si zvolili 
OMNeT++ verziu 4.2.2 spolu s INET Frameworkom verziou 2.0.0. Balík INET Framework pre 
OMNeT++ poskytuje simulačné prostredie, ktoré obsahuje modely pre viaceré drôtové aj 
bezdrôtové sieťové protokoly vrátane TCP. V rámci TCP už má implementované verzie TCP 
Tahoe, TCP Reno a TCP NewReno. Verzia TCP Sack sa dá vytvoriť z TCP Reno povolením 
selektívnych potvrdzovaní segmentov (sackSupport) [7]. Implementácia navrhnutej 
steganografickej metódy si vyžadovala iba úpravu na strane prijímateľa TCP komunikácie. 
Funkcia prijímania segmentov u prijímateľa bola upravená tak, aby nepotvrdzovala úspešne 
prijaté segmenty podľa preddefinovanej chybovosti paketov PER (Packet Error Rate), t.j. tieto 
segmenty boli na strane prijímateľa zahadzované, čo vyvolalo ich následnú retransmisiu. 

Topológia siete bola navrhnutá podľa Obr. 3. Používateľ host1, resp. host2, je pripojený 
k smerovaču router1, resp. router2, pomocou 10 Mb/s Ethernetu. Medzi smerovačmi router1 
a router2 je 1 Mb/s PPP linka, ktorá zavádza oneskorenie 10 ms a jej chybovosť paketov PER 
kolíše náhodne medzi 3-5 %. V našej simulácii posiela používateľ host1 pomocou TCP dáta 
používateľovi host2, pričom používateľ host2 len prijíma a potvrdzuje prijatie dát. 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 662 

Obr. 3 Topológia siete 

Výsledky simulácie sú založené na porovnávaní vplyvu zavádzania zámerných retransmisií 
do siete na výkon TCP oproti bežnej TCP komunikácii. V rámci navrhnutej steganografickej 
metódy sme pozorovali, ako na tieto zámerné straty paketov reagujú rôzne verzie TCP 
protokolu. Cieľom simulácie bolo identifikovanie najvhodnejšej verzie TCP protokolu na 
implementovanie navrhnutej steganografickej metódy. Hodnoty boli ukladané počas času 
trvania simulácie, ktorý bol stanovený na 600 s (9 min.). Chybovosť paketov určených na 
retransmisiu u prijímateľa TCP komunikácie bola postupne zvyšovaná po krokoch 0,5 %, 1 %, 2 
%, 3 %, 4 % a 5 %. Po skončení simulácie bol vypočítaný parameter steganografická šírka 
pásma. Steganografická šírka pásma (SB) je definovaná ako množstvo steganogramov 
odoslaných pomocou navrhnutej steganografickej metódy za 1 sekundu [B/s]. Pre rôzne verzie 
TCP protokolu môže byť tento parameter použitý na odhad, ktorá verzia dáva najvyššiu 
steganografickú šírku pásma a je najvhodnejšia na aplikáciu navrhnutej metódy. 
Steganografická šírka pásma závisí najmä od veľkosti segmentu a od počtu zámerne vyvolaných 
retransmisií.  

Steganografická šírka pásma sa dá vyjadriť pomocou vzorca [3]: 

,                           (1) 
kde NS – počet segmentov použitých na skrytú komunikáciu, 

 SS – veľkosť užitočného nákladu segmentu, 
       T – čas trvania spojenia. 
Maximálna veľkosť segmentu (Maximum Segment Size, MSS) je parameter TCP protokolu, 

ktorý špecifikuje najväčšie množstvo dát (užitočného nákladu), ktoré môže počítač alebo 
komunikačné zariadenie prijať v jedinom TCP segmente, resp. v jednom IP datagrame. Do tohto 
počtu sa nezapočítavajú hlavičky protokolov TCP a IP.  Pri IP verzii 4 je MSS implicitne 536 
bajtov. MSS zodpovedá maximálnej prenosovej jednotke (Maximum Transmission Unit, MTU) 
skrátenej o 40 bajtov pre hlavičku protokolu IP (20 bajtov) a TCP (20 bajtov). Keďže väčšina 
poskytovateľov Internetu štandardne poskytuje MTU 1492 bajtov, po odrátaní 40 bajtov 
dostávame MSS 1452 bajtov. V našej simulácii sme použili MSS rovnú práve 1452 bajtov. 

Tab. 1 Steganografická šírka pásma pre TCP Tahoe, TCP Reno, TCP Sack a TCP NewReno 

PER 
[%] 

Steganografická šírka pásma SB [B/s] 
TCP Tahoe TCP Reno TCP Sack TCP NewReno 

0,5 176,66 186,34 215,36 203,28 
1 362,76 338,8 377,41 392,04 
2 541,65 529,62 571,64 572,75 
3 677,6 687,28 759,88 703,58 
4 741,83 713,44 743,72 696,96 
5 701,7 703,47 730,84 698,02 

Z výsledkov v Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. vyplýva, že najväčšiu 
steganografickú šírku pásma SB = 759,88 B/s dosahuje verzia TCP Sack pri zavedení 3 % PER, 
čo nie je prekvapujúce, keďže verzia TCP Sack sa najlepšie vyrovnáva so stratou paketov. Aj 
pri zavedení PER 4 % a 5 % verzia TCP Sack stále dosahuje vyššie hodnoty steganografickej 
šírky pásma oproti ostatným verziám TCP, aj keď sa už nedokáže tak dobre vyrovnať so 
stratami segmentov ako pri PER = 3 %. Z porovnania výsledkov vyplýva, že TCP Sack je 
najvhodnejšou verziou na implementáciu navrhnutej steganografickej metódy, jedine pri PER = 
2 % dosahuje verzia TCP NewReno vyššiu steganografickú šírku pásma o približne 15 B/s.  
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Pomerne veľkú steganografickú šírku pásma dosahuje aj verzia TCP NewReno, ale len do 
zavádzanej PER 3 %, pri PER 4 % a 5 % už má ale nižšiu šírku pásma ako verzie TCP Tahoe 
a TCP Reno. Prekvapujúca je aj steganografická šírka pásma pri verzii TCP Tahoe so 
zavedenou PER 4 %, ktorá dosahuje úrovne verzie TCP Sack.   V simulácii sme skúmali aj 
dopad zavádzania úmyselných strát paketov na celkový výkon TCP komunikácie sledovaním 
priepustnosti paketov, ktorú sme porovnávali s výsledkami pred zavedením navrhnutej 
steganografickej metódy. Priepustnosť paketov sa dá vyjadriť ako pomer úspešne prijatých 
paketov k celkovému času a udáva sa v bitoch za sekundu [b/s]. Keďže iba používateľ host1 
odosiela dáta  používateľovi host2, sledovali sme priepustnosť paketov v tomto smere na linke 
medzi smerovačmi router1 a router2. Aj pri tejto simulácii sme použili rovnaké parametre ako 
v predošlom prípade.  

Zámerné zavádzanie retransmisií má značný vplyv na priepustnosť TCP komunikácie, preto 
je potrebné pri aplikovaní navrhnutej steganografickej metódy brať pokles priepustnosti paketov 
do úvahy. Najvyššiu priepustnosť paketov 410,62 kb/s pred zavedením navrhnutej 
steganografickej metódy dosahuje zo skúmaných TCP verzií opäť verzia TCP Sack. Aj 
postupným zavádzaním zámerných strát paketov si TCP Sack udržuje najvyššiu priepustnosť 
paketov oproti ostatným verziám TCP. Najvyššiu priepustnosť paketov si zo skúmaných TCP 
verzií stále udržuje verzia TCP Sack, takže sa javí ako najvhodnejší kandidát pre implementáciu 
navrhnutej steganografickej metódy. Postupným zavádzaním väčších strát sa ale rozdiely medzi 
verziami TCP zmenšujú. Pri zavedenej zámernej chybovosti paketov PER = 5 % je už 
výkonnosť všetkých skúmaných verzií TCP prakticky takmer rovnaká. Odosielateľ 
steganogramov by preto mal kontrolovať okrem celkovej mieri výskytu retransmisií v sieti aj 
počet retransmisií v rámci daného TCP spojenia, aby sa tento parameter nelíšil od ostatných 
spojení v sieti.   

Retransmisie v sieťach IP sú prirodzeným javom, preto je zavádzanie zámerných strát 
segmentov len ťažko odhaliteľné, ak je udržované na rozumnej úrovni. Ak odosielateľ môže 
pozorovať priemerný výskyt retransmisií v sieti, môže určiť množstvo retransmisií zavádzaných 
navrhnutou steganografickou metódou na limitovanie rizika jej odhalenia. Pre navrhnutú 
steganografickú metódu vo všeobecnosti platí, že s nárastom množstva zámerne zavádzaných 
retransmisií rastú aj možnosti jej stegoanalýzy. Stegoanalytik môže využiť na odhalenie 
navrhnutej steganografickej metódy viacero metód [4]. Jednou z možných metód detekcie je 
štatistická stegoanalýza založená na výskyte retransmisií v sieti. Keď pre určitú TCP 
komunikáciu je výskyt retransmisií výrazne vyšší oproti ostatným, môže byť detekované 
potenciálne používanie navrhnutej metódy. Stegoanalytrická metóda zahŕňa monitorovanie 
výskytu retransmisií pre každé pripojenie v podsieti. Ďalšou možnosťou odhalenia navrhnutej 
metódy je použitie pasívneho strážcu. Pasívny strážca musí byť schopný monitorovať celú TCP 
prevádzku a pre každé TCP spojenie musí ukladať segmenty až do určitého času, ktorý závisí na 
časovači opakovaných odoslaní. To znamená, že pasívny strážca musí ukladať segmenty až do 
času, pokým nie sú potvrdené prijímateľom a ich retransmisia už nie je možná. Ak je 
prijímateľovi zaslaná retransmisia segmentu, pasívny strážca porovná pôvodne odoslaný 
segment s tým, ktorý bol znova odoslaný, a ak sa užitočná záťaž segmentu odlišuje od užitočnej 
záťaže pôvodného segmentu, tak je segment zahodený. Táto stegoanalytická metóda ale môže 
spôsobovať vážne problémy s výkonom, keďže pasívny strážca monitoruje všetky TCP spojenia 
v sieti a musí ukladať vo svojej pamäti veľké množstvo segmentov. V prípade nízkych rýchlostí 
zámerne zavádzaných retransmisií do hodnoty 0,09 % môžeme používanie navrhovanej metódy 
zamaskovať. Ak predpokladáme, že TCP segmenty sú generované v počte 200 segmentov za 
sekundu, veľkosť užitočnej záťaže segmentu je 1000 bajtov a TCP spojenie trvá 5 minút, 
môžeme zavádzaním 0,09 % zámerných retransmisií segmentov dosiahnuť steganografickú 
šírku pásma 180 B/s, čo je oproti ostatným známym steganografickým metódam pomerne veľká 
šírka pásma. 

V. ZÁVER 
V nasledujúcej časti sme sa podrobnejšie venovali TCP protokolu, ktorý je z pohľadu ARQ 

hybridom GBN a SR protokolov. Jednotlivé verzie TCP: TCP Tahoe, TCP Reno, TCP 
NewReno, TCP Sack a TCP Vegas majú rozdiely v mechanizme retransmisie segmentov 
a v politike riadenia zahltenia siete. Rôzne verzie protokolu TCP sa správajú inak aj pri strate 
viacerých segmentov v rámci jedného okna dát. Z práce vyplynula možnosť využiť na 
vytvorenie podprahového kanála správanie sa verzie TCP Tahoe pri strate viacerých segmentov 
v rámci jedného okna, kedy dochádza k nadbytočným retransmisiám už úspešne prijatých 
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segmentov. Navrhnutú steganografickú metódu sme upravili na podmienky TCP tak, aby 
prijímateľ vedel ľahko identifikovať segmenty určené na skrytú komunikáciu a segmenty 
obsahujúce steganogram. Označenie segmentov rieši problém vzniknutý pri strate segmentu 
s používateľskými dátami, ktorý má prijímateľ zámerne nepotvrdiť. Označené segmenty sa 
zároveň nijako neodlišujú od segmentov bežnej TCP komunikácie. Odosielateľ musí 
kontrolovať mieru výskytu retransmisií v sieti, aby nevzniklo podozrenie na používanie 
navrhnutej metódy. Zároveň sa TCP komunikácia s aplikovanou navrhnutou metódou nesmie 
líšiť od ostatných TCP komunikácii v danej sieti. V simulačnom prostredí OMNeT++ sme 
skúmali steganografickú šírku pásma pri postupnom zväčšovaní zavádzaných zámerných 
nepotvrdení, v našom prípade simulovaných strát, segmentov ako aj dopad aplikovania 
navrhnutej steganografickej metódy na výkon verzií protokolu TCP: TCP Tahoe, TCP Reno, 
TCP Sack a TCP NewReno. Z pohľadu steganografickej šírky pásma, ako aj z pohľadu vplyvu 
na priepustnosť paketov nám vyšla verzia TCP Sack ako najvhodnejšia na implementovanie 
navrhnutej steganografickej metódy. So zvyšovaním zámerných strát sa ale rozdiely medzi 
jednotlivými verziami TCP výrazne zmenšujú. 

Stegoanalýza navrhnutej steganografickej metódy je náročná, ak je miera zavádzania 
zámerných retransmisií udržiavaná na akceptovateľnej úrovni z pohľadu jej detekcie. Štatistická 
analýza výskytu retransmisií v sieti môže výrazným spôsobom dopomôcť oblasti stegoanalýzy. 
Ďalšia z možností stegoanalýzy spočíva v ukladaní segmentov vo vyrovnávacej pamäti 
pasívnym strážcom a ich následným porovnávaním s ich retransmisiami dovtedy, kým nie sú 
úspešne potvrdené a nie je možná už ich retransmisia. Výskyt bitovej chybovosti paketov v sieti 
až v 0,09 % TCP segmentov maskuje používanie navrhnutej steganografickej metódy. 

POĎAKOVANIE 
Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu VEGA Grant No. 1/0386/12 (50%) a EU FP7 

projektu INDECT No. 218086 (50%).  

LITERATÚRA 

[1] MAZURCZYK, Wojciech – LUBACZ, Józef: LACK – a VoIP Steganographic Method. In: 
Telecommunication Systems: Modelling, Analysis, Design and Management. roč. 45, č. 2-3 (2010). 
Dostupné na internete: <arxiv.org/pdf/0811.4138>  

[2] HANDEL, Theodore G. – MAXWELL, Stanford II T.: Hiding Data in the OSI Network Model. In: 
Proceedings of the First International Workshop on Information Hiding. Springer, 1996, s. 23-38. 
Dostupné na internete:
<http://faculty.kfupm.edu.sa/COE/mimam/Papers/96%20Hiding%20Data%20in%20the%20OSI%20
Network%20Model.pdf>  

[3] KRÄTZER, Christian – DITTMAN, Jana – LANG, Andreas – KÜHNE, Tobias: WLAN 
Steganography: A First Practical Review. In: Proceeding of 8th ACM Multimedia and Security 
Workshop. 2006, s. 17-22. Dostupné na internete: <http://wwwiti.cs.uni-
magdeburg.de/~alang/paper/kraetzer_lang_dittmann_kuehne-wlan_stego-acm2006.pdf>  

[4] MAZURCZYK, Wojciech – SMOLARCZYK, Milosz – SZCZYPIORSKI, Krzystof: Hiding 
Information in Retransmissions. In: Computing Research Repository.2009. Dostupné na internete: 
<arxiv.org/pdf/0905.0363>  

[5] KUROSE, F. James – ROSS, W. Keith: Computer Networking: A Top-Down Approach. 5th Edition. 
Addison Wesley, 2008. ISBN 0-13-607967-9 

[6] BONAVENTURE, Olivier: Computer Networking: Principles, Protocols and Practice. 2011 [online].  
Dostupné na internete: <http://cnp3book.info.ucl.ac.be/> 

[7]  INET Framework for OMNeT++. Manual, generated June 21, 2012. Dostupné na internete: 
<http://inet.omnetpp.org/index.php?n=Main.Manual> 



Electrical Engineering and Informatics IV
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice
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Abstract – Article deals with ludics theory and possibilities how to describe interactions
between program components. We focuse to describe interactions based on a higher abstrac-
tion and we will describe interactions between components through interactions between
actions, which are part of components. Actions and interactions we will describe by linear
logic and ludics theory.
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I. INTRODUCTION

Girards linear logic [4] has offered great promise, as formalism particularly well-suited to serve
at the interface between logic and computer science. Linear logic provides a logical perspective
on computational issues such as control of resources and order of evaluation. The most important
feature of linear logic is that formulas we can decompose to actions by using ludics theory.

In our previous works [1], [3], [12], [11] we showed, that linear logic [4], [5] is very strong logic
for describe dynamics in world and in informatics too. Now we can better modeling dynamics
processes in linear logic with conection with theory of ludics. The theory of ludics claims also
that proof do not manipulate formulas, but their location, the address where they are stored, what
we showe in [2]. All experiments are described in linear logic, because the theory of ludics and
linear logic are closely related [9].

II. ACTIONS

The action is considered in computer science as elementary operation, with which we will deal.
In the theory of ludics is action marked as the triplet

(ε, ξ, I)

is called an action[9]. As we have seen, ε indicates polarity; ξ is an address (the address of a
formula) and I a set of indices, the relative addresses of the immediate relative subformulas we
are considering. ξ is called focus of the action, while I is called ramification [7]. The theory
of ludics says that we must forget logic informations from proof and next we deal only with
locations of formulas.

III. LUDICS

Ludics can be sum up as a interaction theory and we can consider it as a higher abstraction of
linear logic. It appears in the work of J.-Y. Girard [6] as the issue of several changes of paradigms
in Proof Theory: from provability to computation, then from computation to interaction.

The first change of paradigm arises with the intuitionnistic logic, while the second is due to the
development of linear logic. Continuing the new approachs of Linear Logic: a geometrical point
of view of proofs [4], [10]; an internal approach of dynamics, Ludics focalizes on the interaction
[9]. The objects of the Ludics are no more proofs but instead incomplete proofs, attempts of
proofs. So a rule called damon is available in order to symbolize the giving up in a proof search
or a pending lemma. These objects play the role of a proof architecture. Only what is needed for
the interaction is kept. This has been made possible by means of the hypersequentialized linear
logic introduced by J-M. Andreoli after he has discovered the polarity of formulas. Moreover, this
work within polarized objects world allowed to create a link [7] between Ludics and recent works
in Game Semantics which share similar motivations. So the Game Theory is a good metaphor for
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a first approach of Ludics, and it is the point of view that from now we shall often follow in this
text. Here you find a presentation of the theory in a very simplied version, but we recommand
the source texts [6] to the reader concerned with more details on the mathematical notions and
rich concepts of Ludics; we also recommand the reading of this introduction [5].

A. The objects of Ludics

The central object of Ludics is the design. By means of the metaphor of Games, a design can be
understood as a strategy, i.e. as a set of plays (chronicles) ending by answers of Player against the
moves planned by Opposant. The plays are alternated sequences of moves (actions). The moves
are defined as a 3-uplet constitued by: firstly a polarity (positive polarity for a move of Player
or negative polarity for a move of Opposant), secondly a locus (a fixed position) from which the
move is anchored, and at last a finite number of positions reachable in one step (ramification). A
unusual positive move is also possible: (the daimon) [5].

In ludics, the positions are addresses, loci incoded by means of a finite sequence of integers
(often noted ξ, ρ, σ ...).

B. Sequent calculus of locations

The starting positions (forks) are denoted Γ ` ∆; where Γ and ∆ are finite sets of loci such
that Γ is either the empty set or a singleton one. When an element belongs to Γ, every play then
starts on this element by means of an Opposant move (and the fork is said negative), else Player
starts on an element of its choice taken in ∆ (and the fork is said positive).

For the hypersequentialized linear logic point of view, a design can be seen as a figure of
a proof in this sequent calculus with some particularities: first we can use the daimon rule,
for giving up the proof search. Finally we don’t work with formulas but with addresses, and we
just need two rules (the negative and positive ones) for representing the usual logical rules [9], [8].

Every usual logic connectives has not its own, only two rules are suficient for subsuming these
rules.

A design is a tree of forks Γ ` ∆, built by means of these three rules:

Daimon

` ∆
†

Positive rules
Assume I is a set of indices (called ramification [6]), and for i ∈ I the Γi are pairwise disjoint
and included in Γ. One can apply the following rule (finite, one premise for each i ∈ I):

... ξ.i ` ∆i ...

` ξ,∆ (ξ, I)

Negative rules
Assume N is a set of ramifications (called the directory of the rule), and for all I ∈ N , ΛI ⊆ Λ.
One can apply the following rule (possibly infinite, one premise for each I ∈ N ):

... ξ.I ` ∆I ...

ξ ` ∆
(ξ,N)

The notation ξ.I we have used is short for {ξi, i ∈ I}.

Rules in terms of actions
Daimon - expresses stop action.
Positive rules - are represented as an action which invoke the intervention.
Negative rules - are represented as an action which respond to the intervention.

ISBN 978-80-553-1440-2 c© 2013 FEI TUKE 666



Electrical Engineering and Informatics IV
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

Actions interact with each other; it invoke the intervention, to which it is responded (this may
repeat several times) and finally it stops. This simple interaction we can describe as follows:

IV. PROGRAM COMPONENTS AND THEIR INTERACTIONS

Program components will be considered independent and functional software system. In Lucics
theory will be represented as design. This design is composed as previously discussed of individual
actions.

Interaction between program components can be described from different viewpoints. From the
outside view we can describe interaction (communicate) through transmitted information (data),
which we follow on the individual ports. This interaction can be described as π-process calculus
[14].

The π-process calculus is elegantly simple yet very expressive. Functional programs can be
encoded into the π-calculus, and the encoding emphasises the dialogue nature of computation,
drawing connections with game semantics. This describe of interaction is ilustrated on Figure 1.

Fig. 1 Interaction by using π-process calculus

where C represent program component, p represent port and X are transmitted data.

Next way to describe the interaction between program components is based on a higher
abstraction, where each program component will be considered as design that consists of actions.
The interaction between program components will be understood as interaction between designs
(communication between individual actions). This interaction can be described by the theory of
ludics. We consider the simple interaction between two components.

How to describe interaction:
• The first step in describing the interaction of program components in theorie of ludics is the

transcription of individual program components into formulas of linear logic.
• It is necessary to construct a proof of formulas. With this proofs we will be work and we

can consider as validate of correctness of program component.
• Next it is necessary to perform polarization and addressing of proof to reduce proof tree in

which we work only with addresses of each formulas.
• Based on the theory ludicsu we can now describe the individual actions and consequently

the interaction between action in components. Thus we described the interaction between
components. This interaction is ilustrated on Figure 2.

Another description of the interaction between program components is possible using predicates
in linear logic. Where predicates represent individual relations. We consider the simple interaction
between two components.

How to describe interaction:
• The first step in describing the interaction of program components by using predicate in

linear logic is the transcription of individual program components into formulas of linear
logic.

• It is necessary to construct a proof of formulas. With this proofs we will be work and we
can consider as validate of correctness of program component.
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Fig. 2 Interaction focused on actions by using Ludics theory

• From this two proofs we constructed only one proof by incorporating a predicates of linear
logic. Such form of describe focuses on individual relations, relations, communication be-
tween subformulas. The result is thus a proof in which each step will describe the interaction
between subparts of pogram components.

V. CONCLUSION

In this contributions we presented how we can capture interactions between program compo-
nents in linear logic by ludics theory. Linear logic and theory of ludics are closely related and
together have strong expressive ability to describe dynamic systems and their interactions.

Next goal of our research are compare of this method to describe interactions on real exam-
ples of informatics and choose one universal way of describing interactions between program
components.
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Abstrakt — Predmetom práce je vytvorená aplikácia optimalizujúca tvorbu a správu banky 
otázok v rámci testovacích aktivít LMS Moodle. Zahŕňa tvorbu banky otázok, import vstupných 
súborov testovacích otázok, ich spracovanie a export vo formáte XML natívnom pre systému 
Moodle. Syntax zadávaných položiek umožňuje veľmi rýchlu tvorbu banky otázok, pričom je 
v aplikácii možné prednastaviť viaceré východzie a spoločné parametre. 

Kľúčové slová — e-learning, LMS, Moodle, XML, elektronický test 

I. VZDELÁVANIE S VYUŽITÍM INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
Súčasné obdobie je v znamení rýchleho rozvoja informačných technológií, ktoré prenikajú 

do najrôznejších oblastí ľudskej činnosti. Je samozrejmosťou využívať v povolaní alebo vo 
voľnom čase osobný počítač s pripojením na internet. Ani školskému systému sa nevyhla 
nutnosť modernizovať vzdelávací proces, došlo k zaradeniu informačných technológií do 
výučby, vznikli nové predmety s touto tematikou a boli zriadené špeciálne počítačové učebne. 
Pre študentov vysokých škôl je dnes využívanie internetu nevyhnutnosťou pri realizácii ich 
štúdia. Dištančné štúdium prostredníctvom osobného počítača je dostatočne atraktívne pre 
študujúcich aj tútorov. Predstavuje alternatívne a životaschopné riešenie pre tých záujemcov 
o štúdium, ktorí nemôžu zo zdravotných alebo iných dôvodov študovať prezenčne.

Za účelom zefektívnenia vzdelávacieho procesu sa rozvíja jedna z nových foriem výučby 
modernej doby - e-learning. Vzhľadom k nepretržitému dynamickému vývoju e-learningu 
a súvisiacich informačných a komunikačných technológií existuje viacero prelínajúcich sa 
foriem e-learningu. Je to systém stále meniaci svoju podobu aj rozsah v rámci ponúkaných 
možností. E-learning je vzdelávací proces, využívajúci informačné a komunikačné technológie 
ku tvorbe kurzov, distribúcii študijného obsahu, komunikácii medzi študentmi a pedagógmi 
a k riadeniu štúdia. Základným stavebným kameňom v e-learningu je komplexný e-kurz, ktorý 
odlišnou formou čiastočne simuluje tradičné činnosti pri vyučovaní určitého predmetu  v škole. 
Medzi zásadné odlišnosti e-learningu oproti kontaktnej výučbe v škole patrí dôraz na použitie 
netradičných metód výučby, samostatnosť, slobodu študenta v organizácii štúdia, nonstop 
prístup k študijným materiálom bez osobného kontaktu s učiteľom. [1, 2] 

II. SYSTÉMY PRE SPRÁVU E-LEARNINGOVÝCH KURZOV

E-kurzy sú vytvárané a spravované použitím aplikácií pre tvorbu a riadenie kurzov, tzv. 
Learning Management Systems (ďalej len LMS), teda aplikáciami spravujúcimi administratívu 
a organizáciu výučby v rámci e-learningu. LMS systémy tvoria podmnožinu systémov CMS 
(Content Management System), teda systémov pre správu on-line obsahu. Vznikli teda ako 
odpoveď na dopyt v oblasti vzdelávania. LMS sú aplikácie, ktoré v sebe integrujú spravidla 
najrôznejšie on-line nástroje pre komunikáciu a riadenie štúdia (nástenka, diskusné fórum, chat, 
tabule, evidencia) a zároveň sprístupňujú študentom učebné materiály, či výučbový obsah on- 
alebo aj off-line. 

Značne rozšíreným e-learningovým nástrojom je voľne dostupný systém pre riadenie výučby 
Moodle. Je veľmi prínosným nástrojom výučby pre učiteľov pri ich pedagogickej praxi a pre 
študentov pri ich štúdiu. Moodle je nástroj umožňujúci realizovať výučbové metódy navrhnuté 
v súlade s princípmi konštruktivisticky orientovanej výučby. Je vhodný pre plne dištančne 
internetovú výučbu, aj ako doplnok kontaktnej výučby s jednoduchým, efektívnym, technicky 
nenáročným a intuitívnym užívateľským rozhraním. Umožňuje ľahkú publikáciu študijných 
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materiálov, zakladanie diskusných fór, zber a hodnotenie elektronicky odovzdávaných úloh, 
tvorbu on-line testov a množstvo iných činností slúžiacich pre podporu výučby. Moodle je 
modulové, objektovo orientované dynamické vzdelávacie prostredie, ktoré umožňuje výučbu 
prostredníctvom internetových on-line kurzov. Štúdium v prostredí Moodle spočíva v aktívnej 
účasti študentov na zadaných úlohách, prispievaní do diskusných fór, účasti na hlasovaní, 
absolvovaní on-line testov, vypracovaní písomnej práce, štúdiu prednášok atď. Takmer všetky 
úlohy možno bodovo hodnotiť, a tým motivovať študenta k aktívnej činnosti v kurze. 
Prehľadné užívateľské rozhranie nekladie zvláštne požiadavky na počítačovú gramotnosť 
študentov, pričom užívateľ sa pohybuje v prostredí internetového prehliadača. Podporuje 
operačné systémy Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a ďalšie systémy pracujúce 
s programovacím jazykom PHP. Dáta sú ukladané v databáze, rozhranie podporuje okrem 
MySQL a PostgreSQL tiež Oracle, MS Access, Interbase a ODBC. Využívaný internetový 
server je postavený na kaskádovom štýle CSS. Moodle je systém, ktorý je navrhnutý na základe 
konkrétnych didaktických prístupov, a tak je pochopiteľné, že vyhovuje niektorým výukovým 
stratégiám lepšie ako iným. 

Testovacie aktivity v rámci modulu testovania umožňujú pedagógovi vytvárať a spravovať 
testy skladajúce sa z mnohých rôznych typov otázok, vrátane viacnásobnej voľby, true-false 
a krátkej odpovede na otázku. Tieto otázky sú uložené v banke otázok a môžu byť znovu 
použité v rôznych testoch. Test môže byť nakonfigurovaný tak, aby umožňoval viac pokusov. 
Každý pokus je automaticky ohodnotený a učiteľ môže poskytnúť spätnú väzbu a/alebo 
zobraziť správne odpovede. Testovací systém môže automaticky vybrať náhodné otázky, a to aj 
v rámci rôznych kategórií otázok. Rovnako umožňuje náhodný výber možných odpovedí. 
Spätnú väzbu môže študent získať počas testu, po jeho absolvovaní alebo až neskôr formou 
vyhodnotenia. [3-5]. 

III. NÁSTROJ PRE TVORBU A SPRÁVU OTÁZOK S EXPORTOM DO XML PRE LMS MOODLE

Pre zefektívnenie a dá sa povedať podstatné zjednodušenie manipulácie s testovacími 
otázkami pre LMS Moodle bol vytvorený nástroj Moodler. Program slúži na efektívnu tvorbu, 
spracovanie otázok a ich export do formátu natívneho pre systém Moodle. Pre vývoj 
a nasadenie programu boli zvolené platformy C# a .NET, keďže cieľová platforma je rodina 
operačných systémov Windows. Hlavné okno je rozdelené do dvoch záložiek. Prvá z nich 
pracuje s jedným vstupným súborom. V tejto časti je možné vytvárať nové otázky, upravovať 
ich a vyhľadávať už zadané otázky. Medzi základné operácie patrí načítanie súboru v textovom 
formáte predpísaného formátu, prípadne jeho uloženie. Názov kategórie je potom vytvorený 
z tohto mena súboru, a to je potom exportované do formátu XML. Doplnenie funkcionality 
vyhľadávania v texte otázok v rámci ich úpravy zjednodušuje celkovú manipuláciu. 

Obr. 1  Aplikácia Moodler - hlavné rozhranie. 
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Nastavenia slúžia na výber dodatočnej voľby pri operáciách exportu. V ponuke (Obr. 2) je 
možné nastaviť vstupné kódovanie textového súboru, prípadne zamiešavanie odpovedí 
v otázke. Nastavenie typu odpovede má vplyv na kontrolu pred exportom. Tu sa určuje, či sa 
jedná o otázky s jednou správnou odpoveďou (single) alebo o viac správnych odpovedí 
na jednu otázku (multi). Zmena tohto nastavenia sa prejaví v stavovom riadku v hlavnom okne 
programu. Stavový riadok napríklad ukazuje stav, kedy sú v programe načítané 3 otázky 
a pracujeme v režime „multi“, teda viac správnych odpovedí na jednu otázku. V pravej časti 
stavového riadku sa nachádza informácia o aktuálnej verzii programu. Program sa automaticky 
aktualizuje pred každým spustením. 

Obr. 2  Nastavenia aplikácie Moodler. 

Základným vstupom údajov je textový súbor. Program umožňuje aj priame zadanie otázky 
pomocou nástroja tvorby otázky. Textový súbor má predpísaný tvar. Každá otázka začína 
na novom riadku, v ďalšom riadku nasleduje odpoveď so začiatočným znakom „+“ pre správnu 
odpoveď alebo „-“ pre nesprávnu. Otázka končí prázdnym riadkom. Ak sa na nasledujúcom 
riadku nachádza text a nasleduje prázdny riadok, pričom predošlá otázka bola riadne 
spracovaná, považuje program taký riadok ako otázku bez odpovedí a pri kontrole pred 
exportom na tento fakt upozorní užívateľa. Načítaný textový súbor potom možno upraviť 
a uložiť. Flexibilita práce s textovými súbormi umožňuje takto pripraviť vstup na takmer 
každom osobnom počítači, nezávisle od platformy. Niektoré mobilné zariadenia, či tablety tiež 
umožňujú prácu s textovými súbormi priamo. 

Druhá záložka (Obr. 3) slúži na hromadné spracovanie vstupných súborov do jednej 
kategórie výstupného XML súboru. Počet vstupných súborov je možné vybrať alebo sa dá 
použiť načítanie všetkých súborov v danom adresári.  

Obr. 3  Aplikácia Moodler - rozhranie pre vstup viacerých súborov. 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 672 

Výstupom aplikácie je predovšetkým súbor XML, ktorý obsahuje otázky vo vhodnom tvare 
pre import systémom Moodle. Program môže vytvoriť aj viac kategórií s otázkami, ak sa zvolí 
vstup „Viac súborov“. Pri každom exporte do formátu XML prebieha kontrola vstupu. Zisťuje 
sa, či niektorá otázka neostala bez správnej odpovede, prípadne či nie je viac správnych 
odpovedí v režime práve jednej správnej odpovede. Pri vstupe viacerých súborov naraz sa 
vytvorí sumárna kategória, do ktorej sa pridajú podkategórie z pripojených súborov. 
Predvolene sa vytvorí kategória rovnakého názvu ako je názov súboru vstupu. 

Každý pripojený súbor možno odpojiť, prípadne pripojiť ďalší. Program dokáže naraz 
importovať všetky súbory z adresára pomocou tlačidla „Pripojiť všetky z adresára“. V tom 
prípade prehľadá adresár s filtrom „len textové súbory“, a pripojí ich ako vstup. Ak daný súbor 
neobsahuje formát vstupu vyhovujúci schéme otázok a odpovedí, program sa zastaví a export 
do XML neprebehne. Rovnako sa kontroluje, či daný súbor existuje, prípadne je k nemu 
prístup.  

Výstupný súbor vo formáte XML je možné priamo importovať do textovej banky LMS 
Moodle. Z podporovaných vstupných formátov stačí zvoliť formát XML Moodle a vybrať 
súbor s otázkami z aplikácie Moodler. Po zvolení tlačidla „Preniesť tento súbor“ sú zvolené 
otázky pridané do testovej banky otázok a umiestnené do štruktúry podkategórií otázok.   

Aplikácia prešla testovaním pomocou zadávania chybných vstupov pri textových súboroch 
na vstupe a rovnako zvláda výnimky zo štandardných operácií. Medzi najčastejšie chybné 
vstupy možno radiť otázky bez odpovedí, na ktoré upozorní pred exportom, prípadne načítanie 
textového súboru, ktorý neobsahuje formát otázky, teda berie sa ako jedna otázka bez 
odpovede. Častým problémom môže byť chybné nastavenie (Obr. 2) vstupného kódovania 
textových súborov. Toto nastavenie sa ale predvolene nastavuje na hodnoty operačného 
systému, teda nie je potrebné ho meniť, kým nespôsobuje chybné načítanie diakritiky 
v otázkach. Nastavenie kódovania nemá vplyv na výstupný formát XML. 

Pre samotnú aplikáciu existuje možnosť prepisu do iného programovacieho jazyka, najlepšie 
JAVA, čím by bola prenositeľná do viacerých platforiem. 

Alternatívnym prístupom je vytvorenie samostatného modulu v rámci samotného systému 
Moodle, kde by bolo možné namiesto robustnej tvorby elementárnych testovacích otázok 
prednastaviť viaceré voľby, spravidla jednotné pre celý súbor testovacích otázok. 
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Abstrakt — Tento príspevok sa zaoberá modelovaním teplotného poľa v okolí olejového 
transformátora za účelom návhu správneho chladenia. 
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I. ÚVOD 

Chladenie elektrických zariadení je aktuálna problematika, ktorou sa zaoberá viacero 
spoločností, nakoľko elektroenergetické zariadenia pri svojej prevádzke generujú straty, ktoré 
sú najčastejšie vo forme tepla. Toto stratové teplo je potrebné zo zariadenia odviesť do okolia 
tak, aby sa zabezpečila ich optimálna prevádzka. V tomto príspevku bude naznačený 
zjednodušený postup výpočtu energetickej bilancie olejového transformátora a navrhnutý 
spôsob výpočtu chladenia analytickou a numerickou metódou využitím softvéru ANSYS. 

II.  NÁVRH CHLADENIA OLEJOVÉHO DISTRIBUČNÉHO TRANSFORMÁTORA

Pred samotným stanovením výsledku, že daný transformátor sa v určitých častiach prehrieva, 
je potrebné vytvoriť vhodný – dostatočne presný – model transformátora, pri ktorom sa stanovia 
hlavné komponenty, ktoré najviac vplývajú na oteplenie a zanedbajú časti, ktoré by daný model, 
resp. výpočet neovplyvnili. Ako príklad stanovenia rozloženia teplotného poľa bol zvolený 
olejový distribučný transformátor s výkonom 400 kVA s nasledovnými parametrami: 

• menovitý výkon: 400 kVA,
• primárne napätie: 22 000 V,
• primárne odbočky: ± 2 × 2,5 %
• sekundárne napätie bez zaťaženia: 400 V,
• frekvencia: 50 Hz,
• rezistancia primárneho (vn) vinutia: 13,1129 Ω,
• rezistancia sekundárneho (nn) vinutia: 0,003083 Ω,
• prúd primárneho (vn) vinutia: 10,5 A,
• prúd sekundárneho (nn) vinutia: 550 A,
• magnetická indukcia jadra: 1,513 T,
• hmotnosť jadra: 498,93 kg.

A. Výpočet strát vo vinutiach transformátora 

Keďže vo vinutí transformátora dochádza najmä k Joulovým stratám a ostatné straty 
(vírovými prúdmi, hysterézne, a iné) je možné zanedbať, tak pri tomto výpočte sa uvažujú len 
tieto straty a určia sa podľa nasledovných vzťahov: 

• Joulove straty v primárnom (vn) vinutí jednej fázy:

W2,12255,101129,11 22
vn1vn1vn1 =⋅=⋅=∆ IRP (1) 

• Joulove straty v sekundárnom (nn) vinutí jednej fázy:

W6075,329505003083,0 22
nn1nn1nn1 =⋅=⋅=∆ IRP (2) 
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• Celkové Joulove straty vo vinutiach:

W42,64736075,32931225,2333 nn1vn1J =⋅+⋅=∆⋅+∆⋅=∆ PPP (3) 

B. Výpočet strát v jadre transformátora 

Straty v jadre sú závislé od hmotnosti plechov a sú dané mernými stratami plechov pre danú 
magnetickú indukciu, ktoré sa určia z krivky strát plechov. Pre magnetickú indukciu 
B = 1,513 T sú pomerné straty ∆pFe = 1,1 W⋅kg–1. Straty sú taktiež dané koeficientom 
zohľadňujúcim kvalitu spracovania plechov kz, ktorý býva v rozmedzí 1,1 až 1,25. Pri 
koeficiente spracovania plechov sa uvažovalo so strednou hodnotou kz = 1,17. Keďže jadro 
transformátora je vo vyhotovení bez spojok, tak je možné straty určiť podľa nasledovného 
vzťahu: 

( ) W1,4261,171,193,984zFeFe0 =⋅⋅=⋅∆⋅=∆ k)p(mP (4) 

C. Celkové straty 

Celkové straty transformátora sú dané súčtom strát vo vinutí a v jadre transformátora: 

W52,71151,42642,64730JC =+=∆+∆=∆ PPP (5) 

D. Výpočet oteplenia transformátora 

Daný transformátor je vyhotovený ako olejový transformátor s izoláciou teplotnej triedy A. 
Takže na základe teplotnej triedy je možné určiť dovolené maximálne oteplenie transformátora. 
Keďže predpokladaná najvyššia teplota okolia transformátora je ϑvz = 40 °C a izolácia teplotnej 
triedy A má maximálnu dovolenú teplotu ϑmax = 105 °C, tak s uvažovaním teplotnej rezervy 
ϑrez = 5 °C, je možné určiť maximálne dovolené oteplenie nasledovne: 

C06540105rezvzmaxdov °=−−=−−=∆ ϑϑϑϑ (6) 

Chladenie transformátora bolo dimenzované tak, aby sa neprekročila táto hodnota oteplenia. 
Pre správnu funkciu chladenia transformátora je dôležitý najmä návrh nádoby transformátora. 

Daný olejový transformátor má nádobu rozmerov 1135×880×550 mm (v×š×h). Návrh chladenia 
spočíval v navrhnutí chladiacich plôch nádoby transformátora. Pre daný transformátor bola 
použitá vlnová nádoba bez núteného chladenia, nakoľko ide o transformátor s výkonom 
400 kVA, pre ktorý postačuje prirodzené chladenie. Účinnosť chladiacich plôch vlnovej nádoby 
transformátora závisí najmä od veľkosti rebier transformátora. Rozmery chladiaceho rebra boli 
stanovené na 225×1000 mm, ktoré by mali postačovať pre chladenie daného transformátora. 
Následne boli stanovené veľkosti ochladzovacích plôch nádoby transformátora podľa 
geometrických rozmerov nasledovne: 

• skutočná ochladzovacia plocha nádoby: Ss = 19,492 m2,
• obvodová ochladzovacia plocha nádoby: So = 5,328 m2.

Pri olejovom transformátore sa počíta s oteplením povrchu nádoby transformátora o 43 až 
46 °C, pričom sa predpokladá oteplenie medzi živými časťami a olejom 10 až 15 °C. Na tieto 
teploty bolo dimenzované chladenie nádoby transformátora. Preto sa určilo oteplenie nádoby 
transformátora nasledovne: 

C45,95

19,492

5,328
70,96,719,492

7115,52

s

o
sks

C
vn °=








 ⋅+⋅⋅
=









⋅+⋅⋅

∆=∆

S

S
γS

P

αα
ϑ  (7) 

kde γ je koeficient zohľadňujúci kvalitu prestupu tepla prúdením, αk je koeficient prestupu 
tepla prúdením a αs je koeficient prestupu tepla sálaním. 

Na základe daného výpočtu je zrejmé, že navrhovaná nádoba spĺňa podmienku maximálneho 
oteplenia povrchu nádoby transformátora. Avšak túto podmienku spĺňa s malou rezervou, ale pri 
výpočte oteplenia sa neuvažovalo s vrchnou a spodnou plochou nádoby transformátora, cez 
ktoré sa taktiež odvedie časť tepla. 
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III. R IEŠENIE TEPLOTNÉHO POĽA OLEJOVÉHO DISTRIBUČNÉHO TRANSFORMÁTORA V PROSTREDÍ 

ANSYS 

Pre simuláciu bolo potrebné vytvoriť v prostredí ANSYS 3D model daného transformátora. 
Daný model bol vytvorený na základe výrobných výkresov pre daný transformátor. Pre zložitosť 
transformátora sa uvažovalo len s tými časťami transformátora, ktoré by mohli výrazne 
ovplyvniť teplotné pole transformátora, ostatné časti transformátora boli zanedbané. 

a) b) 

Obr. 1  a) 3D model transformátora; b) 3D model nádoby transformátora 

Následne boli vypočítané tepelné straty jednotlivých častí transformátora, aby bolo možné 
zadať podmienky pre simuláciu transformátora a to nasledovne: 

3

vn

vn
vn mW5,231031

0099526,0

1225,2 −⋅==∆=
V

P
q (8) 

3

nn

nn
nn mW185671,1

0,0050229

932,6075 −⋅==∆=
V

P
q (9) 

3

Fe

Fe
Fe mW5,23311

0,05207

642,1 −⋅==∆=
V

P
q (10) 

A. Riešenie teplotného poľa olejového transformátora 

Nasledujúcou simuláciou sa overilo, či navrhnuté chladenie nádoby transformátora spĺňa 
požiadavky z hľadiska dovoleného oteplenia povrchu nádoby, ako aj maximálneho dovoleného 
oteplenia transformátora. 

a) b) 

Obr. 2  a) Pohľad z prednej strany na transformátor v reze; b) Pohľad na nádobu transformátora 
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Simuláciou bolo zistené, že maximálna teplota transformátora je 76,496 °C, čo predstavuje 
oteplenie 54,496 °C, teda dané chladenie spĺňa požiadavku na maximálne dovolené oteplenie. 
Z Obr. 2a je vidieť, že najviac sa zahrievajú vinutia druhej fázy transformátora, keďže sú 
zahrievané krajnými vinutiami, pričom najvyššia teplota bola dosiahnutá na vnútornej strane 
sekundárneho vinutia. Pri porovnaní teplôt na povrchu primárnych vinutí je vidieť, že rozdiel 
teplôt medzi krajnými vinutiami a stredným vinutím je okolo 5,5 °C, čo svedčí o dobrej tepelnej 
vodivosti oleja, čím sa tepelné pole rovnomerne rozložilo. 

Chladenie nádoby bolo dimenzované pre predpokladané oteplenie na povrchu nádoby 43 až 
46 °C. Simuláciou bolo zistené (Obr. 2b), že teplota na povrchu stredu nádoby transformátora je 
64,029 °C, čo predstavuje oteplenie o 42,029 °C. Teda simuláciou bolo zistené nižšie oteplenie 
ako bolo analyticky vypočítané, čo bolo spôsobené tým, že vo výpočte sa neuvažovalo 
s odvodom tepla cez vrchnú s spodnú stenu nádoby transformátora, ktoré tiež odvedú určitú časť 
tepla z transformátora. 

a) b) 

Obr. 3  a) Pohľad na transformátor v priečnom reze so znázorneným pohľadom; b) Rozloženie teploty pozdĺž rebra 
transformátora (detail na Pohľad A (Obr. 3a)) 

Na Obr. 3b je znázornené rozloženie teplotného poľa na rebre transformátora. Na danom 
obrázku (Obr. 3b) je vidieť smer šírenia tepla vedením z nádoby do rebier transformátora 
a následne prúdením do okolitého prostredia. Zväčšením plochy chladiacich rebier sa zvyšuje 
chladiaca schopnosť transformátora a znižuje sa tak celková teplota a predlžuje životnosť 
transformátora. 
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Abstrakt—Jedným z hlavných nedostatkov fuzzy regulátorov je ich neschopnosť sa učiť. V tomto 
príspevku využívame na získavanie bázy znalostí fuzzy regulátora neurónovú sieť typu FALCON, 
ktorá svojou štruktúrou umožňuje extrahovať znalosti bez ďalšej nutnosti ich pretransformovania 
do vhodnej podoby. V príspevku sú načrtnuté základy prístupy učenia tohto typu siete, pričom sa 
v ďalšom zaoberáme tzv. hybridným učením. Výkonnosť učenia a kvalita takto získaných znalostí 
bola experimentálne overená na príklade dodržiavania bezpečnej vzdialenosti vozidiel. 

Kľúčové slová— neurónová sieť FALCON, fuzzy regulátor, hybridné učenie 

I. ÚVOD 
Úspešnosť riadenia závisí na popise sústavy, ktorú chceme riadiť. Ak je sústava silno 

nelineárna, matematicky ťažko popísateľná, veľmi komplikovaná alebo citlivá na prudké 
zmeny akčného zásahu je vhodné použiť fuzzy regulátor. Fuzzy regulátor obsahuje bázu 
znalostí, ktorá je tvorená rozhodovacími pravidlami typu AK-POTOM. Pomocou týchto 
pravidiel je možné popísať sústavu, ktorú chceme riadiť. Výsledok fuzzy riadenia závisí od 
skúseností človeka(expert), ktorý tieto pravidlá tvorí. V mnohých prípadoch je nedostatok 
týchto expertov alebo je ťažké popísať systém rozhodovacími pravidlami. Z tohto dôvodu sa 
začalo pracovať na systémoch, ktoré bez prítomnosti človeka dokážu vytvoriť bázu znalostí 
a pravidiel. K týmto systémom patrí aj neurónová sieť FALCON. 

II. OPIS SIETE FALCON

FALCON je dopredná, viacvrstvová sieť. Jej názov je odvodený zo začiatočných písmen 
anglických slov fuzzy adaptive learning control network. Je zaujímavá tým, že v jej štruktúre 
sú zahrnuté vlastnosti fuzzy regulátora, ktoré majú schopnosť učiť sa.  

A. Štruktúra siete 
 FALCON je päťvrstvová sieť pričom má tri skryté vrstvy. Uzly v prvej vrstve sú vstupné 

uzly, ktorými sú reprezentované lingvistické premenné a preto sa tieto uzly nazývajú vstupné 
lingvistické uzly. Podobne aj uzly v piatej vrstve, ktoré sa nazývajú výstupné lingvistické uzly. 
Ak je jeden výstup zo siete, tak výstupné lingvistické uzly sú dva. Jeden uzol do siete vstupuje 
a druhý z nej vystupuje. Uzol, ktorý do siete vstupuje obsahuje požadovaný výstup(trénovacie 
dáta) a uzol, ktorý z nej vystupuje obsahuje aktuálny výstup(výstup zo siete). Ak je výstupov zo 
siete viac, tak počet výstupných lingvistických uzlov  je stále dvojnásobný. Uzly v druhej 
a štvrtej vrstve sa nazývajú uzly termov. V druhej vrstve sú to uzly vstupných termov a vo 
štvrtej vrstve uzly výstupných termov. Sú v nich uložené funkcie príslušností lingvistických 
premenných. Uzly v tretej vrstve sa nazývajú pravidlové uzly. Reprezentujú sa v nich fuzzy 
logické pravidlá. Spojenia v tretej vrstve definujú predpoklady pravidlových uzlov a spojenia 
vo štvrtej vrstve definujú závislosť týchto pravidlových uzlov. Z tohto dôvodu sa v každom 
pravidlovom uzle nachádza maximálne jedno spojenie s uzlom zo štvrtej vrstvy. Môže nastať 
prípad, keď sa medzi týmito uzlami nenachádza ani jedno spojenie. To znamená, že daný 
pravidlový uzol má veľmi malý respektíve nemá žiadny vplyv na danú výstupnú lingvistickú 
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premennú. Spojenia v druhej a v piatej vrstve sú plne prepojené. Šípky na spojeniach 
znázorňujú smer toku dát v sieti. 

Obr. 1 Štruktúra neurónovej siete FALCON 

B. Funkcie jednotlivých vrstiev 
 V tejto časti podľa [1] popíšem jednotlivé vrstvy siete a  vysvetlím čo sa na každej vrstve 

počíta. Každá vrstva má svoju vstupnú funkciu f a aktivačnú funkciu a. Hodnoty váh sú 
označené písmenom w. 

Vstupné lingvistické uzly 
Neuróny v tejto vrstve iba posielajú vstupné hodnoty do ďalšej vrstvy. Hodnoty váh sú 

konštantné. Dolný index i určuje lingvistickú premennú, v ktorej sa daný vstup nachádza 
a horný index (1) označuje číslo vrstvy siete. 

(1)
i

( 1 )

f=u ,
,
1.i

a f
w
=

=

(1) 

Uzly vstupných termov 
V týchto neurónoch sa vytvárajú funkcie príslušností. Každý neurón transformuje vstupné 

hodnoty na hodnoty konkrétnej funkcie príslušnosti. Tieto hodnoty sa tiež nazývajú stupeň 
príslušnosti. Sú v rozmedzí od 0 do 1. Hodnota približujúca sa k nule vyjadruje malú 
príslušnosť k danej funkcii príslušnosti. Hodnota približujúca sa k jednotke hovorí o veľkej 
miere príslušnosti k danej funkcii príslušnosti.  

Premenná mij  je stred Gaussovej krivky j-tej funkcie príslušnosti a i-tej lingvistickej 
premennej a σij je variancia Gaussovej krivky. 
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Pravidlové uzly 
Spojenia v tejto vrstve definujú predpoklady pravidlových uzlov. Preto tieto pravidlové uzly 

vykonávajú fuzzy logický súčin. Tento fuzzy logický súčin je realizovaný pomocou operácie 
minima. 
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Uzly výstupných termov 
Neuróny v tejto vrstve pracujú v dvoch režimoch. V prvom režime zdola-nahor spojenia 

tejto vrstvy akumulujú pravidlá s rovnakým záverom. Môže nastať prípad, keď 
naakumulovaná hodnota prekročí hodnotu 1. Vtedy sa táto hodnota oreže na 1. 

( 4 )

( 4 )

,

min( 1, ),
1.

i
i

i

f u

a f
w

=

=

=

∑
 (4) 

V druhom režime zhora-nadol vykonávajú neuróny rovnakú funkciu ako neuróny v druhej 
vrstve (2). 

Výstupné lingvistické uzly 
Aj v tejto vrstve sa pracuje v dvoch režimoch. V režime zhora-nadol vstupujú trénovacie 

dáta do siete. Neuróny majú v podstate rovnakú funkciu ako neuróny v prvej vrstve. 
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V režime zdola-nahor neuróny pracujú ako defuzzifikátor, čiže prevádzajú fuzzy hodnoty na 
ostré čísla. Nasledujúce vzťahy simulujú ťažiskovú metódu, ktorá je veľmi často používanou 
metódou defuzzifikácie. 
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III. HYBRIDNÉ UČENIE

A. Štrukturálne učenie 
Štrukturálne učenie je prvou fázou hybridného učenia a je použité na nájdenie počiatočných 

parametrov funkcií príslušností a na vytvorenie fuzzy logických pravidiel. V tejto fáze sieť 
pracuje v režime zhora-nadol, to znamená, že trénovacie dáta vstupujú do siete z oboch 
smerov. 

Na približné určenie stredov funkcií príslušností je podľa [1] použité kohonenovo pravidlo 

( ) ( ) min { ( ) ( ) },

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) .

najbližší i

najbližší najbližší najbližší

x t m t x t m t

m t m t t x t m tα

− = −

 + = + − 

(7) 

Premenná x(t) je vstup alebo výstup lingvistickej premennej, α(t) je parameter učenia, 
mnajbližší(t) je počiatočná hodnota stredu funkcie príslušnosti. 

Keď p oznáme  všetk y stredy funkcií príslušností, je potrebné určiť variancie funkcií 
príslušností. Na výpočet variancií je podľa [1] použité pravidlo prvého najbližšieho suseda 

.i najbližší
i

m m
r

σ
−

=  (8) 

Premenná σi je variancia i-tej funkcie príslušnosti, r je parameter prekrytia, ktorý sa zvolí 
experimentálne. 

Po zistení parametrov funkcií príslušností sú signály, ktoré boli privádzané z oboch strán 
siete, na druhej a na štvrtej vrstve. Výstupy z druhej vrstvy prechádzajú treťou vrstvou cez 
počiatočné spojenia tretej vrstvy, čím získame silu pravidla oi

(3) každého pravidlového uzla. Na 
základe síl pravidiel oi

(3)   a výstupov zo štvrtej vrstvy oj
(4) potrebujeme určiť výsledné spojenia 

medzi pravidlovými uzlami a uzlami výstupných termov na štvrtej vrstve. Tieto spojenia sú na 
začiatku plne prepojené. Na výpočet spojení je podľa [1] použité kompetitívne pravidlo učenia 

( 4 ) ( 3 )( 1 ) ( ( ) ).ji j ji iw t o w t o+ = − +  (9) 

Premenná wji(t) je váha spojenia medzi i-tym pravidlovým uzlom a j-tym výstupným term 
uzlom. Po vypočítaní váh spojení, jednotlivé váhy reprezentujú silu existencie výsledného 
pravidlového uzla. Zo spojení spájajúcich pravidlový uzol a výstupné term uzly sa vyberie 
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nanajvýš jedno spojenie, ktorého váha ma maximálnu hodnotu. Z toho vyplýva, že každý 
pravidlový uzol môže byť spojený iba s jedným term uzlom. 

Ak sú všetky váhy spájajúce pravidlový uzol a výstupné term uzly veľmi malé, tak sa tieto 
spojenia môžu vymazať. Znamená to, že daný pravidlový uzol ma malý alebo žiadny vplyv 
k výstupnej lingvistickej premennej a preto sa môže tento pravidlový uzol odstrániť. 

B. Parametrické učenie 
Parametrické učenie je druhou fázou hybridného učenia a je použité na optimálne 

nastavenie parametrov funkcií príslušností. V tejto fáze sieť pracuje v režime zdola-nahor. 
V parametrickom učení sa používa algoritmus spätného sírenia chyby, pričom hlavným cieľom 
je minimalizácia chybovej funkcie E, kde yd(t) je požadovaný a y(t) je aktuálny výstup zo siete 

21 ( ( ) ( )) .
2

dE y t y t= − (10) 

Následne sa podľa [1] počíta chyba ∂E/∂w od štvrtej vrstvy po druhú vrstvu, za predpokladu, 
že w je nastavovateľný parameter v uzle 

.E E a
w a w
∂ ∂ ∂

=
∂ ∂ ∂

(11) 

Zároveň sa upravujú stredy a variancie funkcií príslušností podľa požadovaného výstupu 
a v závislosti na chybe. V nasledujúcej časti popíšem podľa [1] výpočty stredov, variancií 
a chýb na jednotlivých vrstvách. 

5. vrstva
Na tejto vrstve sa nastavujú stredy a variancie iba pre výstupné funkcie príslušností.

Použitím rovníc (11) a (6) sa podľa [1] odvodil vzťah pre stred mi 
( 5 )
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kde η je parameter učenia. Podobne pre varianciu σi 
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Pre chybu platí vzťah 
( 5 ) ( ) ( ),dy t y tδ = −   (14) 

4. vrstva
Na tejto vrstve sa nenastavuje žiaden parameter funkcie príslušnosti. Počíta sa tu len 

chyba. Z rovníc (6) a (14) sa podľa [1] odvodil vzťah pre chybu 
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3. vrstva
Tak ako vo 4. vrstve, aj v tejto vrstve sa počíta iba chyba. V prípade ak je jeden výstup zo

siete, pre chybu podľa [1] platí 

( 3 ) ( 4 )
( 3 ) ,i i
i

E
a

δ δ∂
= − =

∂
 (15) 

Ak je výstupov zo siete viac, pre chybu podľa [1] platí 

( 3 ) ( 4 ) ,i k
k

δ δ=∑  (16) 

pričom chyba pravidlového uzla sa sčítava iba z tých chýb uzlov na 4. vrstve, ktoré sú jeho 
dôsledkami. 

2. vrstva 
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Na tejto vrstve sa nastavujú stredy a variancie iba pre vstupné funkcie príslušností. Najprv 
sa počíta chyba. Z rovnice (3) podľa [1] platí 

( 3 )( 3 )

( 3 )

1 min( )
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0
ii

i

ak u vstupy pravidlového uzla ia
u ináč

 =∂
= ∂ 

 (17) 

Z rovníc (15) a (18) podľa [1] platí 
( 2 ) ,i k

k
qδ− =∑  (18) 

pričom suma sa vykonáva z chýb pravidlových uzlov 
( 3 ) ( 2 ) min

,
0

k i
k

q ak a je imum v k tom pravidlovom uzle
q

ináč
− −

= 


 (19) 

Použitím rovníc (11) a (2) sa podľa [1] odvodil vzorec pre aktualizáciu stredov mij 
vstupných funkcií príslušností 
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a pre variancie σij 
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IV. VÝSLEDKY EXPERIMENTOV

Cieľom experimentov je porovnať výsledky učenia neurónovej siete FALCON pre rôzne 
počty funkcií príslušností (FP) a overiť ich na rozličných trénovacích dátach. 

V experimentoch sme porovnávali výstupy fuzzy regulátora vytvoreného človekom 
s regulátorom, ktorý bol vytvorený z parametrov vyextrahovaných z FALCON-a. Na posúdenie 
kvality učenia sme použili priemernú chybu δ (22), t.j. rozdiel medzi výstupom z pôvodného 
fuzzy regulátora a výstupom z fuzzy regulátora vytvoreného FALCON-om predelený počtom 
vzoriek. 

1
,

dn
i i

i

y y
n

δ
=

−
=∑  (22) 

Obr. 2 Tri FP pre vstupy a päť FP 
pre výstup, δ=12.5661 

Obr. 3 Päť FP pre vstupy a šesť FP 
pre výstup, δ=14.3561 

Obr. 4 Sedem FP pre vstupy 
a osem FP pre výstup, δ=5.9401 

V. ZÁVER 
V tomto článku sme prezentovali neurónovú sieť FALCON, ktorá bola použitá pri tvorbe 

fuzzy regulátora. Z experimentov sme zistili, že FALCON dosahoval lepšie výsledky pri 
väčšom počte FP. Na kvalitu učenia má vplyv viacero faktorov. Sú to napríklad počet FP pre 
jednotlivé premenné, trénovacie dáta, parameter prekrytia, parameter učenia [2]. Najlepšie 
výsledky dosahoval FALCON pri šiestich a siedmich vstupných FP. Priemerná chyba sa tu 
veľmi často pohybovala v rozmedzí 5 až 9, čo sú veľmi dobré výsledky. 
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Abstrakt — Tento príspevok sa zaoberá použitím prostriedkov umelej inteligencie pri riešení 
stability pohybu bipedického robota. V úvodnej časti sú opísané niektoré známe metódy na 
stabilizáciu pohybu pri humanoidných robotoch a v praktickej časti je zdokumentovaný návrh a 
implementácia riešenia vlastnej metódy stability na konkrétnom robote typu Nao. Efektívnosť 
použitého prístupu je potvrdená vykonanými experimentmi a ich porovnaním voči metóde 
stabilizácie pohybu použitej hráčskym tímom robotického futbalu B-Human.

Kľúčové slová — stabilita, bipedický robot, robot Nao, pohyb, chôdza, kop 

I. ÚVOD 
 V dnešnej dobe rozlišujeme tri kategórie chodiacich dvojnohých robotov tzv. humanoidných 
robotov. Do prvej kategórie patria roboti, ktorých rýchlosť chôdze je príliš malá na to, aby sa 
robot dostal do stavu, v ktorom by stratil stabilitu pri chôdzi, do stavu nerovnovážnosti. Takýto 
systém sa dá úplne popísať. Roboti, ktorí majú dynamický pohyb a o niekoľko stupňov 
voľnosti viac ako roboti v prvej kategórii, patria do druhej kategórie za predpokladu, že majú 
dostatočne veľké chodidlo. Ich Zero moment point (ZMP) je v podporovanom polygóne. V 
poslednej kategórii sú roboti, ktorí majú len v nohách minimálne 3 - 4 stupne voľnosti, a tým 
pádom sú aj najzložitejší v otázke riadenia a udržania stability. V prípade, že je v takomto 
robotovi použitá komplexná metóda udržania stability, je robot schopný dosiahnuť aj pomerne 
vysokú rýchlosť chôdze. [1] 
 Stabilita humanoidných robotov záleží od veľa atribútov. Môžeme spomenúť napríklad 
rýchlosť chôdze, počet stupňov voľnosti ako v nohách, tak isto aj v celom tele alebo typ zeme, 
na ktorej sa robot pohybuje. V prípade vytvorenia algoritmu na stabilitu, ktorý dokáže využiť 
aj pasívne časti robotov ako napr. senzory alebo kamera, môžeme dosiahnuť ešte lepšie 
výsledky. Samozrejmosťou je ale úplné poznanie robota, s ktorým pracujeme. 
 Keď je dvojnohý robot v pohybe (chôdza), pôsobia naň zotrvačné sily vyvolané gravitáciou a 
zrýchleniami a spomaleniami zotrvačných síl (inertial force) pri samotnej chôdzi. Výslednica 
týchto síl sa nazýva celková zotrvačná sila (total inertial force) a má pôsobisko v ťažisku 
robota. Kontakt robota s podložkou vyvoláva reakčnú silu (floor reaction). V prípade, že robot 
udržiava perfektnú rovnováhu, sú vektory celkovej zotrvačnej sily a reakcie od podložky v 
jednej osi. Ak sa tieto sily dostanú mimo svojho osového zarovnania (nerovnosť povrchu), 
dochádza k strate rovnováhy a generuje sa padacia sila (falling force) [3]. 

II. REFERENČNÉ BODY NA ZEMI

 Existuje niekoľko pozemných referenčných bodov použitých na pohybovú identifikáciu a 
kontrolu v biomechanike a nožnej robotike. Umiestnenie týchto referenčných bodov vo vzťahu 
k  sebe a vzhľad om k  oblasti pozemnej podpory poskytuje dôležité miestne a niekedy aj 
globálne charakteristiky celotelového pohybu, ktoré slúžia ako kritériá pre buď fyzické alebo 
požadované pohybové vzory. 
 ZMP (Zero moment point) je bod, v ktorom súčet všetkých momentov síl pôsobiacich na 
systém je rovný nule. 
 CMP (Centroidal moment pivot) je bod, kde priamka rovnobežná so zemskými reakčnými 
silami prechádzajúca ťažiskom robota (CM) sa dotkne zemského povrchu. Na Obr. 1 , vpravo, 
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sa CMP zhoduje so ZMP, keďže reakčné sily zeme smerujú cez bod CM. 
 FRI (Foot rotation indicator) je bod, kde zemské reakčné sily (sily vyvýjané zemou na telo 
robota v kontakte s ním) tlmia silu chodidla proti akcelerácii. Ak je noha pevne na zemi, FRI 
bod je zhodný s bodom ZMP. Obr. 2 zobrazuje bod v dvoch rozmeroch, ale FRI bod môže byť 
aplikovaný aj v troch rozmeroch hľadania, vrátane informácií o otáčaní chodidla súčasne v 
sagitálnej a koronálnej rovine. 

Obr. 1 Porovnanie ZMP a CMP 

Obr. 2 Porovnanie ZMP a FRI 

III. PERSPEKTÍVNE ÚLOHY

 Očakávania od robotov stále rastú. Už dnes majú ľudia ambície použiť v robotoch 
komunikáciu s človekom za účelom zabrániť kritickým situáciám. Všimnime si niektoré 
vylepšenia do budúcnosti: 

• noha a chodidlo, ktoré sa viac približuje realistickej nohe kvôli zvýšeniu stability
• lepšia pružnosť v kĺboch, hlavne kolenných v prípade dopadu nohy na zem, čo je v

niektorých materiáloch považované za doménu humanoidnej robotiky
• plynulejší prechod medzi jednotlivými fázami robota ako sú chôdza, chôdza po

schodoch, vyhýbanie sa prekážkam alebo zrýchlenie chôdze. 
• špeciálna výzva je chôdza nezávislá na ruky, napríklad zobrať pohár zo stola pri

chôdzi bez zastavenia 
• rovnováha robota nielen na statických podlahách, ale aj na mobilných a dynamických

systémoch s rôznymi stupňami voľnosti. 
 V doteraz pomenovaných systémoch existuje simulátor GHDS (General Human/Humanoid 
Dynamic Simulator). Jeho najväčším cieľom je dosiahnuť rovnaké výsledky v reálnom svete a 
simulátore. To znamená, že roboti budú musieť dosiahnuť také výsledky, aby boli pripravení aj 
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na vysoké požiadavky reálnych aplikácií. [2] 
 Výskumom špeciálnych typov humanoidných robotov sa zaoberajú napríklad aj tímy a 
výskumníci na celom svete, ktorí neustále vyvíjajú robota Nao, s ktorým sa prezentujú na 
celosvetových súťažiach v robotickom futbale v Standart Platform League Robo Cup. Jedným z 
týchto tímov je B-human, ktorý je v súčasnosti najúspešnejším tímom v robotickom futbale. 

IV. B-HUMAN TYPY KOPOV

 B-human je názov pre nemecký tím vysokoškolských študentov, ale aj profesorov 
z Univerzity Bremen, fakulty matematiky a informatiky. Tento tím je výnimočný tým, že už 
niekoľko krát zvíťazil na majstrovstvách v robotickom futbale. Robotický futbal je veľmi 
podobný klasickému futbalu čo sa týka pravidiel, no je veľkosťou prispôsobený robotom Nao 
od firmy Aldebaran robotics. K tak veľkému úspechu ako napríklad víťazstvo 11:1 v jednom 
z ich zápasov prispieva hlavne veľmi dobre naprogramovaný celkový systém. Rozhodne 
k tomu prispieva aj ich systém kopu, stabilitu nevynímajúc.  
 Pri kope je dôležité udržať rovnováhu, nespadnúť. Každý kop je definovaný ako séria 
statických uhlov kĺbov. Každá séria je kľúčová. Všetky kĺby medzi dvoma kľúčovými sériami 
sú interpolované. Hlavná nevýhoda takéhoto prístupu je v jeho flexibilite. Keď raz pohyb 
začne, nedá sa ovplyvniť ani zastaviť, prijať nové informácie. Podobné prístupy sú vo 
viacerých robotických tímoch. B-human obohatil tento prístup o možnosť balancovania na 
kompenzovanie vonkajších otrasov. Kľúčové série uhlov kĺbov sú definované ako karteziánske 
pozície končatín, ktoré sú interpolované. Skutočné uhly kĺbov sú vypočítané pomocou 
inverznej kinematiky. Systém obsahuje modul na stabilizáciu, ktorý je založený na ťažisku 
a senzoroch spätnej väzby uzavretého PID regulátora. 
 Pohybový modul je vyvinutý ako modul, ktorý môže byť použitý paralelne s ostatnými 
modulmi ako napríklad s modulom kráčania. Hlavná myšlienka je urobiť jednoduché krivky 
pohybov zložitejšími. Celý pohyb je potom rozdelený do takzvaných fáz, ako napríklad 
zdvihnutie nohy alebo kopnutie správnou nohou. Každá fáza má svoju dobu trvania a každá 
končatina obsahuje svoju krivku pohybu. Taktiež je nutné zabezpečiť, aby prechod medzi 
fázami bol plynulý a hladký. Modul pohybu prijme zoznam pozícií všetkých kĺbov, ale aj 
napríklad informáciu o polohe lopty ako vstup. Ako výstup je samotný pohyb v závislosti na 
okolnosti. 
 Základná štruktúra modulu pohybu je zložená z niekoľkých krokov. Najskôr zistí ID 
pohybu, ktorý má byť vykonaný. Potom, na začiatku každej fázy sa aplikujú dynamické body 
na aktuálnu fázu a inicializujú sa trajektórie. Rovnako je zabezpečená aj plynulosť pohybu. 
Následne sa získajú pozície končatín v aktuálnom čase a aplikuje sa inverzná kinematika na 
výpočet uhlov kĺbov pre pohyb ostatných končatín na dosiahnutie stability, rovnováhy. [4] 
 Princíp stability robota Nao v robotickom futbale je čiastočne porovnateľný ako je riešený v 
tejto práci, aj keď v nej navrhované metódy fungujú na odlišnom princípe.  

V. NAVRHNUTÁ METÓDA 
 Udržanie rovnováhy humanoidného robota je pomerne náročný proces, ktorý sa samozrejme 
dá riešiť rôznymi spôsobmi. Implementovaný spôsob udržania rovnováhy humanoidného 
robota na jednej nohe je zložený z dvoch veľkých celkov a je pomerne jednoduchší ako 
stabilita riešená v tíme B-human. Riešenie stability robota Nao je navrhnuté za pomoci 
tlakových senzorov na spodku chodidla robota Nao a následným vykonaním pohybu stability 
za pomoci neurónových sietí. 
 Prvý celok je samotné vykonanie pohybu jednotlivých častí tela tak, aby robot Nao nespadol 
na zem, aby nestratil stabilitu, rovnováhu. To, aby udržal rovnováhu, môžu zabezpečiť 
napríklad ruky, noha, ktorá nedrží telo, ale je voľná vo vzduchu, samotný trup ale aj hlava. 
Program, ktorý bol navrhnutý, použil na korigovanie rovnováhy voľnú nohu a trup. Týmito 
dvoma časťami robot hýbe, aby udržal rovnováhu. 
 Druhý bod samotného programu je učenie. Učenie je veľmi dôležité z pohľadu správneho 
pohybu vyššie spomínaných častí tela na korigovanie rovnováhy. To znamená učenie robota 
Nao naučí, kedy, kde a o koľko sa majú jednotlivé časti tela pohnúť.   
 Tieto dva najväčšie celky programu sú úzko prepojené. Pri spustení programu robot Nao 
nevykonáva nič okrem toho, že sa postaví na jednu nohu. Najskôr sa v členku nakloní doľava 
a potom zdvihne nohu. Nie je možné urobiť tento postup naopak, lebo pri zdvihu nohy robot 
spadne doprava. Preto je potrebné najskôr v členku celého robota Nao nakloniť doľava, aby sa 
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ťažisko robota premiestnilo trošku doľava a až potom následne zdvihnúť nohu. Takýto postup, 
algoritmus, môže byť pre estetickosť doplnený o nastavenie rúk do polohy lastovičky. To však 
nie je potrebné.  
Po spustení a pohybe Naa do pozície postoja na jednej nohe robot čaká na používateľa. Tromi 
dotykovými tlačidlami na hlave sa vykonajú nami požadované operácie. Jedným tlačidlom sa 
vykoná operácia uloženia stabilnej pozície, to znamená uloženia senzorov z chodidla, ktoré sú 

v stabilnej polohe a druhým tlačidlom sa začne proces učenia. Tretie nám slúži na to, keď 
práve nechceme učiť Naa, ale iba vykonať stabilizáciu, pustiť Naa na ostro. Na obr. 3 je 

zobrazený hrubý návrh algoritmu učenia. Evolučný algoritmus vytvára váhy, ktoré sú použité 
v neurónových sieťach. Neurónové siete vypočítavajú aký pohyb má Nao urobiť. 

Obr. 3 Algoritmus navrhnutej metódy 

VI. IMPLEMENTOVANÝ ALGORITMUS

 Ako implementačný algoritmus je použitý navrhnutý algoritmus. Kvôli B-human softwaru 
musel byť ale trochu pozmenený. Prvá zmena spočívala v tom, že robot pri stabilizácii 
nepoužíval nohu, ktorá je vo vzduchu a trup, ale obe horné končatiny. Konkrétne štyri časti 
horných končatín LShoulderPitch, RShoulderPitch, LShoulderRoll a RShoulderRoll. Namiesto 
dvoch boli použité štyri neurónové siete. Nohou, ktorú mal Nao vo vzduchu, nemohol 
zabezpečovať rovnováhu, kedže ňou kope do lopty. Trup priamo súvisí s oboma nohami a nie 
je možné hýbať trupom pri kope do lopty.  
 Ďalšou úpravou bolo, že proces učenia vznikol na navrhnutom systéme a do 
implementovaného algoritmu sa vložila časť už naučeného systému.  
Nahradená bola funkcia simpleCalcArmJoints() novou metódou. Funkcia 
simpleCalcArmJoints() sa nachádza vo funkcii calcJoints() a stabilitu Naa rieši pomocou 
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inverznej kinematiky. Táto funkcia je pri B-human volaná dvakrát pre ľavú a dvakrát pre 
pravú ruku. 
 Algoritmus implementovanej metódy pracuje najskôr tak, že zistí hodnoty na všetkých 
štyroch tlakových senzoroch chodidla nohy, ktorá stojí pevne na zemi. Tieto hodnoty sú 
zapísané do pomocných premenných. Pomocou štyroch neurónových sietí sa vypočítajú 
hodnoty, ktoré sa následne použijú na pohyb horných končatín. Pre správne vloženie hodnôt 
do neurónových sietí bolo potrebné tieto zistené hodnoty najskôr predeliť číslom 4000 z 
dôvodu použitia sigmoidálnej aktivačnej funkcie, pretože hodnoty z tlakových senzorov 
dosahujú rozsah od 0 po 4. Pre silnejší pohyb boli potom výsledné hodnoty vynásobené číslom 
100. Konkrétne riešenie pre pohyb horných končatín spočíva v zistení aktuálnej pozície 
jednotlivého kĺbu a pripočítanie výslednej hodnoty vynásobenej číslom 100. Čísla 4000 a 100 
po niekoľkých opakovaných pokusoch vyšli ako najúčinnejšie.  

VII. VÝSLEDKY EXPERIMENTOV

 Výsledky implementovanej metódy sú zaznamenané v tabuľkách. Sila kopu  je udaná 
v milisekundách, keďže sa jedná o trvanie švihu nohy.  
 Vzdialenosť je dĺžka od robota k dopadu vykopnutej lopty. Je udávaná v centimetroch. 
Ďalšie veličiny sa týkajú hodnôt nameraných uhlov horných končatín. Celkový súčet týchto 
hodnôt udáva pozíciu rúk k telu. Čím je suma týchto hodnôt menšia, tým sú horné končatiny 
robota viac pri tele a tým pádom je robot ustálený a pripravený na ďalšiu fázu pri robo-futbale. 
Ak je sila kopnutia príliš veľká, dôjde k jemnému otočeniu robota. Táto hodnota je udávaná 
v stupňoch. Čím menšie je natočenie, tým je robot stabilnejší a jeho poloha sa pri futbale 
nezmení. V prípade veľkej sily kopnutia by mohlo dôjsť aj k strate rovnováhy a robot by mohol 
spadnúť. Pri meraní so silou 200 a 100 ms neboli namerané konkrétne hodnoty, nakoľko 
veľk osť ihrisk a je v porovnaní s reálnym futbalovým ihriskom oveľa menšia. Preto boli 
hodnoty vyššie ako 250 cm zaokrúhlené na hodnotu 250 cm. 

Tabuľka 1 
Výsledky imeplementovanej metódy 

Implementovaná metóda Priemer 

Sila (dĺžka v ms) 500 400 300 200 

Vzdialenosť (cm) 69,8 111,6 162,8 250 148,55 

Súčet uhlov kĺbov 409,5
6 

433,9
4 

446,6
2 

462,9
8 438,275 

Natočenie (stupne) 0 0 3,6 9,2 3,2 

Pri metóde B-human bol zvolený rovnaký postup experimentov ako aj zobrazenia výsledkov. 

Tabuľka 2 
Výsledky B-human metódy 

B-human metóda Priemer 

Sila (dĺžka v ms) 500 400 300 200 

Vzdialenosť (cm) 49,6 82,4 178,2 244,
4 138,65 

Súčet uhlov kĺbov 611,
9 

612,7
2 

610,7
4 

611,
3 611,665 

Natočenie (stupne) 0 0 3 9,2 3,05 

VIII. POROVNANIE VÝSLEDKOV OBOCH METÓD A ZÁVER

 V grafe na obr. 4 je vyobrazené percentuálne porovnanie jednotlivých prvkov merania. 
Grafy sú rozdelené podľa sily kopu. Z výsledkov vyplýva, že pri sile 500 ms je 
implementovaná metóda lepšia z hľadiska vzdialenosti dokopnutia a pozície horných končatín. 
V tomto prípade sa robot nenatočil vôbec, z čoho vyplýva, že bol stabilný. Veľmi podobné 
výsledky sú dosiahnuté aj pri sile 400 ms. Pri sile 300 ms výsledky meraní boli lepšie u B-
human, a to vo vzdialenosti dokopnutia a natočenia robota. Napriek lepším výsledkom u B-
human pri natočení robota sú však tieto hodnoty pomerne rovnaké, keďže natočenie bolo 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 688 

v priemere trojstupňové. Pri sile 200 ms sú výsledky implementovanej metódy lepšie ako 
metódy B-human. Merania pri sile 100 ms nie sú zaznamenané, nakoľko boli skoro identické 
s hodnotami pri sile 200 ms.  
 Celkovo ale je možné zhodnotiť, že implementovaná metóda stability robota Nao pri kope je 
lepšia s porovnaním metódy B-human. Napriek tomu ale robot nestratil rovnováhu ani pri 
jednej z experimentálnych metód. Z toho vyplýva, že obe metódy sú pomerne stabilné.  

Tabuľka 3 
Porovnanie oboch metód 

B-human metóda Implementovaná metóda percentuálny rozdiel 

Vzdialenosť (cm) 138,65 148,55 6,66 

Súčet uhlov kĺbov 611,665 438,275 39,56 

Natočenie (stupne) 3,05 3,2 -4,92 

Obr. 4 Grafické porovnanie výsledkov oboch metód 
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Abstract – The goal of this thesis is to present development and progress of mobile
devices and operating systems especially in the medical area. This area belongs to the
biggest and to the most diverse sectors. The development of applications is very critical
due to reliability of information, program’s execution etc., all which can lead to a patient’s
injury or device’s damage. All software products in the medical area must be developed very
precisely and must follow standards and norms. This thesis represents the most important
medical standards. The characteristics of mobile medicine applications are also described.
The presented application is an electronic health record system for the Android operating
system. The scope of access to this application is limited to doctors and patients.

Keywords – Mobile application, operating system Android, medical systems

I. INTRODUCTION

I chose my diploma thesis on the basis of my experience with the development of the Android
operating system. I got in touch with this development during my bachelor thesis work. My
bachelor thesis was about database applications for mobile devices. Tha main task was to create
a simple information system cooperating with a database.

These days, we can perceive a rapid progress of mobile operting systems and mobile devices.
Innovations and improvements in this area are released on a daily bases. Currently, the smartphone
is not a basic phone, which is used for communication between people. Smartphones are used
to make work for many people easier and more efficient. Smartphones provide a lot of useful
functionalities, which many people use in their work.

I want to show the possibility of the usage of appliacations on mobile devices and also in
the healthcare sector. I obtained basic information about the development of medical sotfware in
Siemens company in Kosice. Then I was more interested about this topic. The development of
medical applications for mobile devices is more extended abroad. Many medical applications for
mobile devices were created for competitive operating systems, like iOS from Apple.

II. GOALS

The goal of my diploma thesis is to design and implement a database application, which makes
work for doctors and patients easier and simpler.

III. ANALYSIS

A. Characteristic of the Embedded systems
The embedded system is one dedictated system, which controls the computer’s unit. This

computer’s unit controls all the system. Embedded systems solves one defined role. It is a
combination of computer hardware part and software part. There are for example calculators,
ATM’s, fixed telephone lines and others. Sometimes there are also included mobile phones, but
nowdays mobile phones have the same functions as personal computers.

One of the first embedded systems was the Apollo Guidance Computer, developed by Charles
Stark Draper at the MIT Instrumentation Laboratory. This guidance system was considered the
most dangereous part of the whole Apollo project. Autentic company developed the guidance
system with the name D-17 in 1961. This was designed for specific rockets for military purposes
and began the mass production. Then came devices which contain the first microprocessors and
used hard disk like memory. It was for example calculators. Embedded systems are still used
today on a lot of old devices and we are also improving and developing new devices. [1]
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B. Characteristic of mobile operating system Android

Android is an operating system designed for mobile devices like Smartphones and Tablets. It
was the development company Android Inc. Google company which bought out this system in
2005. This system includes the group AOSP. It is the Android Open Source Project. The goal of
this organization AOSP is to maintain and develop the operating system Android. Android system
architecture consists of five parts (see figure 1):

1) Applications
2) Applications framework
3) Libraries
4) Android runtime
5) Linux kernel

Fig. 1 Android architecture[2]

The first part includes basic applications such as contacts, information about system and phone,
messages and other basic applications. We can see these apps when phones are turned on for the
first time. The application framework is very interesting for developers. It makes a lot of services
available, which need to use different applications. These services provide data, which allows the
running of many various processes in the background, for example setting notifications to status
board. The third part contains libraries of programming languages C, C++. These libraries are very
important for developers, whose access with applications framework to them. Android runtime
contains Dalvik virtual machine and file with basic core libraries. Dalvik VM uses a register-
based architecture, which was created specialy for Android. All programs must be written in
Java programming language. Translation applications are running so that code of application is
compiled to java bytecode. Java bytecode is also converted into an alternative instruction set used
by the Dalvik virtual machine. The result is Dalvik bytecode, which is running on Dalvik virtual
machine. The most important part is linux kernel, which forms the basis of the whole operating
system.The core can manage individual processes, memories and networks. Advantages of linux
kernel is simple compilation on any devices.[3], [2]

C. Medical systems

Medical systems are special computer systems designed for healthcare. Medicine is one of the
most important departments in the world. Development of applications designed for medicine
should be closely followed. Development of this application is more widespread for personal
computers than for mobile devices. The basic partition of systems in medical departments:
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• Applications designed for medical clinics
• Software used in medical equipment
• Other applications, which are an open source for everyone
First group contains mostly database applications such as electronic health cards, which include

personal and health data of patients. This group includes programs with a drug database too.
The second group includes programs, which are designed to use medical equipment such as
oncology and radiological equipment. This software product must be frequently checked and must
be governed by standards. The last group includes programs that may be used by anyone. There
are for example applications to help lose weight and to help organise daily medical dosages. These
applications can help students and athletes. We can add the Slovak application with the name
Medical Guide to this group. This application tries to find various hospitals, clinics, veterinarians
in the database using the current position of the phone.

Each state has organizations focused on normalization. A standard is a document that was
approved with the agreement of the competent authority. This document contains the charac-
teristics, progress and results. Standards are varied according to the nature, scope and method
of dissemination. Priority is to eliminate problems. Software and device design for the medical
department must be developed according to strict norms and standards. These norms and standards
are dealing with International Organizations, Regional Organizations of Standardization in Europe
and the National Organization Standardization. The Food and Drug Administration (FDA or
USFDA) is an agency of the United States Department of Health and Human Services, one
of the United States federal executive departments. The Medical Device Directive concerning
medical devices, that is intended to harmonise the laws relating to medical devices within the
European Union. The MD Directive is a ’New Approach’ Directive and consequently in order
for a manufacturer to legally place a medical device on the European market the requirements of
the MD Directive have to be met.

D. The current state of the Android operating system and medical applications

Android operating system is very popular. According to statistics from December 2012 (see
figure 2) it is the most widely used operating system, and just behind it is iOS, Apple’s system.
The most widely used version of Android is Gingerbread 2.3.3-2.3.7 and the other is Ice Cream
Sandwich 4.0 (see figure 3). In May of this year a new version 5.0 with the name KEY LIME
PIE is going to be introduced. Users of this new version will be able to divide applications into
personal and private. Users will be able to log into various applications with different logins.[4]

Fig. 2 World statistic[5]

E. The most widely used medical applications

Google Play is a standard program for downloading applications. There are more than one
thousand medical applications. Android compared to iOS is less prevalent in this area. The online
store iTunes is running on iOS and serves for application downloads for this system. There are a
lot more than 2500 applications in the medical field. Applications are divided into two categories.
The first category is designated for registered users. This means that it is available primarily for
people working in this field - doctors, students of medicine. The second category is intended for
normal users. Users don’t need to be registered. Epocrates is one of the first medical applications
that have been developed for Android. This application provides information about medicine,
diseases, and diagnostic instruments. Some versions are available for free.[6], [7] A very familiar
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Fig. 3 Statistic of Android version[4]

application is also Skyscape. It includes technical information and a variety of sources when
deciding on treatment. It also includes the magazine, Medical Guide - archimedes and product
information. There are many medical applications for students, doctors and patients.[8]

IV. INNOVATIVE USE OF THE ANDROID PLATFORM IN MEDICAL SYSTEMS

The Android operating system should be used in many various fields. Its advantage is it’s easy
and intuitive to use. Medical software is regarded as a risk, because the wrong software can
threaten people’s lives. Companies, which produce medical products, could develop applications
that would provide more detailed information for patients about their disease and their possible
solutions. The Android platform could also be used in hospitals. For example, applications
operated by the attendance of staff at the hospital, or applications that help the staff their job. The
Android can be an innovative use in waiting rooms at doctor’s clinics. Program in the waiting
room would serve as a patient list. It would be smaller applications, which would serve to have
better organization in the waiting room. Daily data should be saved and evaluated every month
or year.

V. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MOBILE APPLICATION FOR MEDICAL PURPOSES

The goal of my thesis is to create medically mobile applications for the Android operating
system. It is the electronic health card. This application was created for mobile devices that
have the Android operating system with version 4.0 or newer. The application is designed for
two groups of people - patients and doctors. The administrator allows registration for doctors.
Doctors are registered. Then they can write their personal information such as - their name, the
name of nurses, clinic address, description of activity, telephone number, email and opening hours.
Physicians can create a list of patients. If he wants to add a new patient, he must first enter his
username and password. Then he can write personal and medical data.

Personal data of patient: name, surname, address, telephone number, insurance, email address
Basic medical data of patient: blood group, allergies, anomalies
Widespread medical data of patient – medical record – date of medical record, actual medicine,

description of medical record
The doctor may change the data. Patients have access to their personal data, health data and

medical record, which can only be read. Also, they can read up to date information about doctors.
The main section of the applications was programm in the Java programming language. The
graphical user interface is created in XML programming language. The database part is created in
the SQL language adaptation MySQL database. The database is running on the Apache web server.
The entire application was created in the Eclipse development environment, which has been in
the package for Android developers. This package contains the plug–in and the Android emulator.
The emulator simulates mobile devices running on the operating system Android. Developers of
this application can try more devices in the emulator.

VI. CONCLUSION

The advantage of the Android operating system is its prevalence, popularity and easy appli-
cation development. The results of my work are the study of basic information about embedded
systems, the Android operating system, medical systems and the description of the development
medical systems. The development of medical software must be strictly checked according to the
standards and norms. I created a proposal for the description of the innovative Android platform.
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I then designed and implemented my own application - electronic health card. The application
development will be more widespread in this area. Mobile applications can work to facilitate,
simplify and make people’s work more efficient.
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Department of Electronics and Multimedia Communications, Faculty of Electrical
Engineering and Informatics Technical University of Košice, Slovak Republic
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Abstract – A novel approach for solving a jingle detection task, within the audio content of
Broadcast News (BN), is presented in this paper. BN audio stream consists of various audio
events separated by silent pauses or environment sound. There is a need to discriminate
between such audio events by using speech/music discrimination techniques. A robust seg-
mentation algorithm provides a solution for such a task. Therefore, a DISTBIC algorithm has
been implemented as an effective tool for detection abrupt changes within the audio stream.
In other words, DISTBIC algorithm provides an information about time boundaries of
speech and non-speech segments in audio data stream. Each individual segment is compared
with audio fingerprint, extracted directly from audio recording, utilizing a distance measure
metric. A Dynamic Time Warping (DTW) similarity measure technique was used in order to
find an exact match to jingle fingerprint. All provided audio data were parameterized using
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs). Experimental results reflect the effectiveness
of use such segmentation scheme which involves DISTBIC algorithm and detection accuracy
of retrieved jingles as well.

Keywords – Audio fingerprint, jingle detection, audio stream segmentation, DISTBIC,
Dynamic Time Warping

I. INTRODUCTION

A huge amount of audiovisual data is available from web sources and audio databases nowadays.
The aim is to process this enormous amount of data in a smart and rapid way. It is necessary to
built a robust and effective system for discriminating each individual event of such audiovisual
information. The recent research is heading towards developing such a tool that could describe
the content of multimedia and had possibility of retrieving in the audio content. An exhaustive
effort has been made in order to retrieve in BN audio databases, which is not a simple task
due to its rich audio content. The fundamental task is to discriminate between speech and music
parts in most audio indexing and retrieving systems. Only speech segments which contain useful
information are interested for us. Jingles, that represent the musical parts of BN audio stream,
are in most cases redundant.

There are four types of jingles in BN audio stream: at the beginning of the program that
indicates the start of show, end of show marking the end of the program, the publicity jingle
either marking the beginning/ending of a commercial break or appearing between commercials
and filler jingles. The filler jingles appear when the newscaster is emphasizing some news stories
that will be expanded later in the show or is summarizing the news stories that were covered
during the show.

In this paper, we focus on investigating a use of DISTBIC segmentation algorithm in combina-
tion with similarity measure algorithm DTW and MFCC feature parameters in the jingle detection
task. The proposed detection system is illustrates on Fig. 1. At first, the audio fingerprint (jingle)
with the most frequent occurrence is extracted from each audio recording. The next step involves
the segmentation of audio data stream into homogeneous segments. This step is carried out by
speaker change detection algorithm. Feature extraction is applied after the process of segmentation.
A similarity measure between audio fingerprint and each individual segment is realized by DTW
algorithm. Finally, if the minimal DTW distance is found, jingle is detected.

This paper is organized as follows: Section II deals with used feature extraction method. Section
III provides description about segmentation algorithm. Section IV discusses realized experiments
and obtained results. Finally, the Section V gives our conclusions and shows future directions.
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II. FEATURE EXTRACTION

Feature extraction is an important step in processing audio data for many application. It converts
the stream of samples into the coefficients that capture only relevant information in time, spectral
and cepstral domain. There are many available feature extraction techniques that are widely
used in speech/music classification and automatic speech recognition (ASR) systems [1], [2], [3].
Therefore we decided to use one of the most preferred and effective parameterization technique,
especially in ASR systems.

A. Mel-Frequency Cepstral Coefficients

MFCCs are short-term spectral-based features used in many speech/music classification and
recognition systems [4]. They are derived from a mel-scale cepstral representation of the audio
signal. The difference between the cepstrum and the mel-frequency cepstrum is that in the MFC,
the frequency bands are equally spaced on the mel scale, which approximates the human auditory
system’s response more closely than the linearly-spaced frequency bands used in the normal
cepstrum. The process of obtaining MFCC features is shown in Fig. 2. At first, the input audio
signal is filtered by Pre-ephasis FIR filter and divided into short frames applying the Hamming
window function. The magnitude (power) spectrum is then calculated using Discrete Fourier
Transform (DFT). Mel energy spectrum is obtained by multiplying each DFT coefficient and Mel
filter bank. Finally, the logarithm of all filter bank energies is calculated and Discrete Cosine
Transform (DCT) is applied.

III. SEGMENTATION ALGORITHM

The aim of automatic speech/music segmentation algorithms is to extract homogeneous seg-
ments containing music and the longest possible utterances produced by a single speaker. The
speech/music and speech/speech changes are defined as audio parts in which a distance measure
computed between two adjacent windows, shifted along the audio signal, reaches a local max-
imum. One of the possible solution for such a task is DISTBIC algorithm. There is a need to
implement a similarity measure metric in order to perform the jingle detection as well. The most
appropriate realization is DTW algorithm.

A. DISTBIC algorithm

DISTBIC algorithm was originally developed as a speaker turn detection tool [5]. It consists
of two-step analysis: the first one uses a distance measure to determine the speaker changes
candidates and the second uses Bayesian Information Criterion (BIC) [6] to validate or discard
these candidates. A symmetric Kullback-Leibler distance KL2 [7] between two adjacent windows
W1 and W2 of the same size (2s long with 50ms step) is computed as a distance measure criterion.
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This process results in the set of distance values (smoothed by low-pass filter) with respect to
the time. Then, all the significant local maxima are searched. A local maximum is regarded as
significant when the differences between its value and those of the minima surrounding it are
above a certain threshold (calculated as a fraction of the variance), and when there is no higher
local maximum in its vicinity. It can be written as follows:

‖d(max)− d(minr)‖ > ασ, (1)

‖d(max)− d(minl)‖ > ασ, (2)

where α is real, σ denote the standard deviation of distances, minr and minl represent the
right and left minima around the peak maximum.

A ∆BIC value is computed for each potential speaker change point detected by KL2 distance
measure. ∆BIC value is defined as:

∆BIC = −R+ λP, (3)

R =
N

2
log|

∑
| − N1

2
log|

∑
1

| − N2

2
log|

∑
2

|, (4)

P =
1

2

(
d+

1

2
d(d+ 1)

)
logN, (5)

where λ is a penalty factor tuned experimentally, P number of missed detections, N1 and N1

represents the number of acoustic feature vectors in the window W1 and W2,
∑

1 and
∑

2 are
covariance matrices of feature vectors within these windows. N = N1 +N2,

∑
is the covariance

matrix of feature vectors for both windows and d is the dimension of the feature vectors.
A potential speaker change point is regarded as a true if the ∆BIC value for this point is

negative.

B. Dynamic Time Warping similarity measure

The crucial task of DTW algorithm [8] is to compare the similarity of two feature vectors by
finding the optimal alignment between them. It follows a distance metric strategy in which a cost
matrix is computed by using a simple Euclidean distance. The optimal path between two vectors
X := (x1, x2, ..., xN ) and Y := (y1, y2, ..., yN ) is computed utilizing a dynamic programming
algorithm in the following way:

pl−1 =

 (1,m− 1) if n = 1
(n− 1, 1) if m = 1
argmin{D(n− 1,m− 1), D(n− 1,m), D(n,m− 1)} otherwise

(6)

where, D(N,M) = DTW (X,Y ) represents the accumulated cost matrix defined for indexes
1 < n ≤ N, 1 < m ≤M .

There exist various modifications of fundamental DTW algorithm that were developed for
speeding up all the computations and for better control the possible routes of the warping paths,
for example multiscale DTW and subsequent DTW [9].

IV. EXPERIMENTS AND RESULTS

The investigation of developed jingle detection system was performed on KEMT-BN1 database.
It consists of 188 audio recordings in PCM 16kHz 16bit mono format recorded from Slovak TV
broadcast audio streams [10]. We decided to use 50 audio recordings, in total duration over 14
hours, in our experiments. At first, the parameters for DISTBIC algorithm were set experimentally
by using Slovak BN corpus, as a part of COST278-BN project [11]. Three evaluation criteria were
used to assess a speaker change detection rate of DISTBIC algorithm, namely Recall, Precision
and F-measure. Recall represented a total number of found speaker turns, Precision was defined
as total number of points that are considered as the abrupt changes and F-measure was defined
as follows:

F −measure =
2× Precision×Recal
Precision+Recal

. (7)

Optimization of DISTBIC parameters were examined by using MFCC feature vector as an input
data matrix. Rows of this feature vector matrix represent 25ms frames with 10ms overlapping and
each column describes concrete MFC coefficient. First 13 MFCCs were used. The best results
were obtained by setting α to 0.2 for KL2 and penalty factor λ to 1.5 in case of ∆BIC. A
testing phase was realized utilizing the total amount of test audio data available from COST278-
BN database. The following average values of observed evaluation criteria have been achieved:
Recall = 71.3%, Precision = 64% and F −measure = 68%.
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The next step in investigation of proposed jingle detection system involved the use of DTW
algorithm in order to find the exact match between audio fingerprint and extracted segments.
Several types of jingles were presented in the audio content of 50 recordings. Therefore, we
extracted each individual jingle type. The exact match was set after finding the min DTW distance
between each individual jingle type and segments, obtained from DISTBIC algorithm.

Finally, the overall detection accuracy (DAcc) of the proposed system was evaluated. DAcc
was defined as the number of correctly detected jingles to all tested segments. The maximum
value of DAcc, evaluated system achieved, was not higher than 78%. The time boundaries of each
detected audio segment (as a product of DISTBIC alg.) altered within the range of ±50ms. The
evaluations were performed by using C source files for DISTBIC alg. and MATLAB software for
DTW computation.

V. CONCLUSION

The overall detection accuracy of proposed jingle detection system was examined in this paper.
An architecture of such a system consists of several crucial components, namely block of feature
extraction, block of detection the abrupt changes in audio data stream and finally a distance
measure block for finding the exact match between audio fingerprint (jingle) and corresponding
audio segment. DISTBIC algorithm was used in order to set the boundaries of each homogeneous
segment. The COST278-BN audio database was utilized for setting the optimal parameters.
Finding the optimal parameters of DISTBIC algorithm was crucial in our detection architecture.
Precise setting of segment boundaries resulted in more accurate jingle detection. The average
value of F-measure did not overcome the 80% limit. It was caused by small amount of available
training data within the Slovak part of COST278 audio data corpus. On the contrary, results are
more promising for detection task. The overall detection accuracy of the system approximates
the 80% limit. The performance of detection system is considered as sufficient if the detection
accuracy exceeds the upper limit of 80%.

Future work will involve the improvement of proposed jingle detection system, by implementing
voice activity detector (VAD) [12] and optimized segmental DTW distance metric [13]. It is
derived from the assumption that VAD helps to define the points of possible change between two
speakers and can improve speech/music discrimination.
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Abstract — This paper deals with accelerated aging of microstrip band pass (BP) filter based on 

LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) material system Green Tape 951 in combination with 

conductor system DuPont 6145. Temperature cycling tests were provided by cycling through two 

temperature extremes (-55 °C to 125 °C) in thermal shock chamber. There are presented measured 

results up to 11Ghz of insertion loss (S21) and return loss (S11) of microstrip BP filter and their 

depends on temperature change.  It assesses the suitability of LTCC material system Green Tape 951 

XP as well as conductor system DuPont 6145 for the production of microstrip BP filters for 

automotive industry. This paper refers how extreme environment conditions influence behavior of 

LTCC material system Green Tape 951 and conductor system DuPont 6145 in HF area.  

Keywords — Green Tape 951, microstrip filter, temperature cycling test 

I. INTRODUCTION 

The progressive trends in the development of new materials for HF areas initiated the usage 

of LTCC ceramic for production accurate filters for automotive electronics, thanks to its 

excellent stability and mechanical and dielectric capabilities. Electronic systems in car must be 

manufactured with technologies and procedures so that they will be able to work smoothly and 

reliably in their work environment, which is often chemically aggressive (e.g. fuel tank) and 

operating temperatures can move from -40 to 200 °C (e.g. engine block). According to 

temperature changes there is need of validation of used materials by accelerated aging. 

Accelerated aging is testing that uses aggravated conditions of heat, oxygen, sunlight, vibration, 

etc. to speed up the normal aging processes of items. It is used to help determine the long term 

effects of expected levels of stress within a shorter time. Because temperature in car is thermally 

cycling between hot and cold temperatures is for our purpose best test Temperature Cycle 

Testing (TCT). Temperature cycling (or temperature cycle) is the process of cycling through 

two temperature extremes, typically at relatively high rates of change. It is an environmental 

stress test used in evaluating product reliability as well as in manufacturing to catch early-term, 

latent defects by inducing failure through thermal fatigue [1]. 

The aim of this paper is find out impact of thermally cycling on LTCC material system Green 

Tape 951 PX according to scattering parameters (S parameters) of microstrip BP filter. 

In this paper reliability of LTCC material system Green Tape 951 PX in HF area was 

analyzed and there was given overview about stability of microstrip BP filter up to 11 GHz. 

II. TESTED SAMPLE

The designed BP filter should be used in I – Q demodulator presented in [2] which is a part of 

laboratory UWB sensor system. UWB sensor systems must match the ECC (Electronic 

Communications Committee) frequency bandpass and therefore designed BP filter have 

operating bandwidth from 6 to 8 GHz and a minimum attenuation -40 dB in stop band [3].   

For design of BP filter was used HyperLynx 3D EM Designer® software, which facilitated 

the mentioned filters based on LTCC [4]. Based on result of comparison of various possibilities 

for the shape of microstripe BP filter (Microstrip Gap-Coupled Bandpass filter, Microstrip 
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Parallel-Coupled Bandpass filter, Microstrip Hairpin Bandpass filter, etc.) that offer CAD 

(Computer-Aided Design) software we decided for hairpin type of structure. The Fig. 1 shows 

tested six-pole microstrip BP filter, which is designed as a cascade of parallel resonant circuits, 

among which is also capacitive coupling. Resonant circuits are realized using half wave U-

resonators (also called hairpin resonators) and capacitive coupling through their mutual distance 

[5]. 

Fig.1 Tested microstrip hairpin BP filter. 

The hairpin lines width and spacing was set at 100 µm and width between the hairpin legs 

(hairpin gaps width) was set to 749 µm. The filter design dimensions were optimized to meet the 

specifications in the pass band. 

The microstrip BP filters were made by screen printing technology. As substrate we chose 

LTCC material system Green Tape 951 PX that comprises a complete cofireable family of Au 

and Ag metallization. Typical value for this material of dielectric constant is 7.8 and loss 

tangent is 0.006 [6]. Dielectric properties and their stability in the HF area of used substrate 

have a major impact on the dimensions, quality and stability of the designed microstrip BP 

filter. As conductor systems we chose silver co-fired material system DuPont 6145. Resistivity 

of used conductor system is less than 3 mΩ/sq and dried line resolution (line/space) is 125/125 

µm. 

The area allocated by the microstrip hairpin BP filter (Fig. 1) is approximately 11.6 by 19.1 

mm with Sub-Miniature version A (SMA) connectors. Without them it’s only 4.25 by 6 mm.  

III. TEMPERATURE CYCLING TESTS

Temperature cycling tests were done according to standard JEDEC JESD22-A104. The 

maximum and minimum sample temperatures measured shall be within the range stated in Table 

1 for the specific test condition being used and the nominal ΔT shall be at least attained [7]. 

Table 1. 

Temperature cycling test conditions [7] 

Condition 

Nominal 

Ts(min) (°C) 

with Tolerances 

Nominal  

Ts(max) (°C) 

 with Tolerances 

A -55 (+0, -10) +85 (+10, -0) 

B -55 (+0, -10) +125 (+15 ,-0) 

C -65 (+0, -10) +150 (+15, -0) 

G -40 (+0, -10) +125 (+15, -0) 

H -55 (+0, -10) +150 (+15, -0) 

I -40 (+0, -10) +115 (+15, -0) 

J 0 (+0, -10) +100 (+15, -0) 

K 0 (+0, -10) +125 (+15, -0) 

L -55 (+0, -10) +110 (+15, -0) 

M -40 (+0, -10) +150 (+15, -0) 

N -40 (+0, -10) +85 (+10, -0) 

Temperature cycling test conditions different from table can be used. However, test 

conditions should meet the soak, cycles per hour and ramp rate recommendations for the 

failure mechanism being tested. 

Temperature cycling tests were done by Clima Temperatur Systeme TSS-70/32. According to 

Table 1 we chose a test class B and soak mode 3 (soak time 10 minutes = cycle time 20 
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minutes). S parameters (S21 and S11) of microstrip BP filter were measured after 0, 250, 500 and 

1000 cycles. Set and real temperature profile of thermal shock chamber is shown in the Fig. 2. 

Fig. 2  Temperature profile of thermal shock chamber. 

IV. MEASUREMENTS RESULTS

S parameters (insertion losses S21 and return losses S11) of microstrip BP filter were measured 

using the Vector Network Analyser (VNA) with two ports and frequency range from 10 MHz to 

11 GHz. Comparisons of measured insertion loss after 0, 250, 500 and 1000 cycles of 

miscrostrip BP filter are showed in the Fig. 3. 

Fig. 3  Comparisons of measured insertion loss after 0, 250, 500 and 1000 cycles of miscrostrip BP filter. 

Insertion loss of microstrip BP filter has slightly changed after 250 temperature cycles. 

Change in insertion loss can be observed only in the frequency range from DC to 5 GHz. In this 

frequency band achieves insertion loss less attenuation compared with the reference insertion 

loss (insertion loss measured after 0 cycles). In the frequency range from 5 to 11 GHz no change 

in the insertion loss can be seen, and we can say that in this frequency band the temperature 

cycles has no impact on measured BP filter. 

Changes in insertion loss after 500 temperature cycles are also slightly. In the frequency range 

from DC to 8.7 GHz we can observe only smudged change. Change in insertion loss can be 

observed only in the frequency range from 8.7 to 11 GHz where a transmission characteristic 

achieves less attenuation in comparison with the reference insertion loss.  

As we can see in Fig. 3 the biggest change in measured insertion loss of microstrip BP filter 

occurred after 1000 temperature cycles. This change can be observed in whole suppress band 

(from DC to 5 GHz and from 8.5 to 11 GHz). The difference in achieved attenuation after 1000 

temperature cycles in suppress band is about 10 dB less compared to the reference insertion 

loss. In frequency range from 4 to 5 GHz we can see the ray in transmission characteristic. In 

the other hand in pass band (from 5 to 8.5 GHz) is no huge change observed and we can say that 

in this frequency band the temperature cycles has no impact on measured BP filter. 

Comparisons of measured return loss after 0, 250, 500 and 1000 cycles of miscrostrip BP 

filter are showed in the Fig. 4. 
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Fig. 4  Comparisons of measured return loss after 0, 250, 500 and 1000 cycles of miscrostrip BP filter. 

In return loss of miscrostrip BP filter after 0, 250, 500 and 1000 cycles we can observed only 

smudged change. 

V. CONCLUSION 

The microstrip hairpin BP filters made from LTCC material system Green Tape 951 PX, in 

combination with conductor system DuPont 6145 were tested by temperature cycling tests. We 

were observing change in S parameters (S11 and S21) of miscrostrip BP filter after 0, 250, 500 

and 1000 cycles. Temperature cycling affected S parameters only in suppress band. The biggest 

changes in measured S parameters occur after 1000 temperature cycles. In pass band we 

observed only smudged change. For this reason it would be good to do another set of 

temperature cycling tests. Material system Green Tape 951 PX, in combination with conductor 

system DuPont 6145, have proved to be reliable materials for good transmission and achieved 

good stability after accelerated aging in HF area. 
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Abstract — A six-pole microstrip bandpass (BP) filter is designed, simulated, manufactured and 

experimentally tested. Full-wave electromagnetic simulator HyperLynx 3D EM Designer (from 

Mentor Graphics) is being used to design of resonator and to calculate the coupling coefficients. 

There are presented simulated and measured results of insertion loss (S21) and return loss (S11) of 

microstrip BP filter made from material system Green Tape 951 XP in combination with conductor 

systems DuPont 6145 and DuPont LF171. This paper presents influence of different conductor 

systems used as conducting planes on quality and stability of microstrip BP filter. It assesses the 

suitability of LTCC material system Green Tape 951 XP as well as conductor paste DuPont 6145 and 

DuPont LF171 for the production of microstrip BP filters for HF (High Frequency) area. The 

presented filters should be used as a BP filter mean for I – Q demodulator presented in [1] which is a 

part of laboratory UWB sensor system. 

Keywords — microstrip filter, UWB, Green Tape 951 XP, HF area, grounding 

I. INTRODUCTION 

Microstrip line includes a conductor trace on one side of a substrate and a single ground plane 

on the other side. Designer of microstrip circuits focuses on the analysis, synthesis, and 

calculation of the microstrip circuit (conductor trace), including configuration, dimensions, and 

structure of the microstrip conductor, while the ground side remains a complete metallization 

structure. The presence of the dielectric, particularly the fact that the dielectric does not fill the 

region above the strip, complicates the behavior and analysis of microstrip line. Unlike stripline, 

where all the fields are contained within a homogeneous dielectric region, microstrip has some 

(usually most) of its field lines in the dielectric substrate between the strip conductor and the 

ground plane and some fraction in the air above the substrate. The influence of the grounding 

material’s property on the performance, stability and quality on microstrip filters has not been 

extensively studied in the past [2]. 

The hairpin filter is one of the most popular microwave frequency filters. Its form is derived 

from the edge-coupled resonator filter by folding back the ends of the resonators into a “U” 

shape. This reduces the length and improves the aspect ratio of the microstrip significantly as 

compared to that of the edge-coupled configuration [3]. 

The progressive trends in the development of new materials for HF areas initiated the usage 

of LTCC ceramic for production accurate microstrip filters, thanks to its excellent dielectric 

stability and mechanical and dielectric capabilities. The metallization plays important role in 

filter design since its properties influence the quality of the designed filter. At the market there is 

a large amount of available conductor systems with different parameters, so choosing the 

appropriate conductor system for ground plane and microstrip structure should pay close 

attention. 

In particular, design and construction of microstrip hairpin BP filters with different conductor 

systems used as ground plane for UWB radar applications with a bandwidth from 6 to 8 GHz, is 

the main challenging problem. 
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II. FILTER DESIGN

A. Microstrip structure 

The general structure of a microstrip is illustrated in Figure 1. A conducting strip (microstrip 

line) with a width W and a thickness t is on the top of a dielectric substrate that has a relative 

dielectric constant εr and a thickness h, and the bottom of the substrate is a ground (conducting) 

plane [3].   

Fig. 1 General microstrip structure [3]. 

B. Substrate 

Because the dielectric substrate separate conducting strip on the top from ground plane on the 

bottom (Fig. 1), its dielectric properties have a major impact on the dimensions of the designed 

microstrip filter. Moreover the stability of dielectric properties of substrate in the HF area over a 

wide frequency band has a major impact on the quality and stability of the whole designed 

system. This is the reason why not every substrate is proper for HF area and for choosing the 

appropriate substrates should be pay close attention. Significant parameter in HF area is the 

value of loss tangent and dielectric constant and their stability in HF environment.  

We chose LTCC material system Green Tape 951 PX as substrate that comprises a complete 

cofireable family of Au and Ag metallization. Green Tape 951 is available in multiple 

thicknesses and it is designed for use as an insulating layer in multichip modules, single chip 

packages, ceramic printed wiring boards and RF modules. For correct design and simulation is 

necessary to know the physical and dielectric parameters of the substrate. Typical value for this 

material of dielectric constant is 7.8 and loss tangent is 0.006 [4]. Low Dissipation Factor Tan 

(δ) allows this LTCC material system to be used in many applications where at higher operating 

frequency are the conventional laminates (FR4) circuit boards limited. On the other hand its 

higher dielectric constant in comparison with other dielectric materials (FR4, Rogers RO4003C) 

allows designing smaller microstrip structure what leads to miniaturization of the whole 

designed system. 

C. Metallization 

For design and simulation of microstrip filter we used two different conductor systems: Based 

on Ag (DuPont 6145) as well as based on AgPd (DuPont LF171). Both used conductor systems 

are compatible with Green Tape 951 LTCC. Basic specification of both conductor systems is in 

the Table 1. 

Table 1.  

Specification of used metallization 951 PX [5,6] 

 Property  6145 LF171 

Viscosity (Pa.S) 120 - 200 180 - 280 

Dried Line Resolution (µm) line / space 125 / 125 150 / 150 

Fired Thickness (µm) 18 - 25 13 - 19 

Fired Resistivity (mΩ / sq) < 3 < 2.5 

Resistivity of used conductor systems has major impact on accuracy of microstrip band pass 

filter. We choose these conductor systems for its low value of resistivity and fine line resolution. 

Low value of resistivity allows these systems to be used in applications where is requiring 

excellent conductivity.  
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D. Simulation 

Advances in CAD (Computer-Aided Design), such as full-wave EM (Electromagnetic) 

simulators did coup in design of filters. For design of the resonators and calculation of the 

coupling coefficients of microstrip BP filters was used HyperLynx 3D EM Designer software, 

which facilitated the mentioned filters based on LTCC. Based on result of comparison of 

various possibilities for the shape of microstripe BP filter that offer CAD software we decided 

for hairpin type of structure. The Fig. 2 shows the structure of six-pole microstrip hairpin BP 

filter, which is designed as a cascade of parallel resonant circuits, among which is also 

capacitive coupling. Resonant circuits are realized using half wave U-resonators (also called 

Hairpin resonators) and capacitive coupling through their mutual distance [3]. 

Fig. 2 Layout of a six-pole hairpin microstrip BP filter. 

The simulation must calculate with shrinkage of LTCC ceramics (Table 1) and conductive 

paste because material system Green Tape 951 doesn’t have zero shrinkage after firing process 

in axis x, y and z. Shrinkage of ceramics plays a major role since results of simulations are 

calculated for dimension of BP filter after firing. The hairpin lines width and spacing was set at 

100 µm and width between the hairpin legs (hairpin gaps width) was set to 749 µm. The filter 

design dimensions were optimized to meet the specifications in the pass band. 

 The Fig. 3 shows simulated result of Scattering parameters (S parameters) after planar EM 

analysis of microstrip BP filter. In this simulation, we verified the suitability of the ceramic 

material Green Tape 951 and both conductor systems DuPont 6146 and LF171 for the 

realization of this filter. 

Fig. 3 Simulated results of insertion loss and return loss of microstrip hairpin BP filter. 

The corner frequency shifted from 6.0 to 6.3 GHz and from 8.0 to 7.8 GHz is shown in Fig. 2. 

This figure also shows that designed hairpin band pass filter meets the minimum attenuation of -

40 dB with the corner frequency shift of 1 GHz in suppress band. 

III. RESULTS

A. Filter construction 

The microstrip BP filters were made by screen printing technology. We manufactured two 

kinds of BP filters, each with different conductor systems used as ground plane. For production 

of first microstrip BP filter we used silver co-fired material system DuPont 6145. For bottom 

(ground plane) and also top (microstrip structure) of this filter we used system DuPont 6145. 

For production of second microstrip BP filter we used both conductor systems (DuPont 6146 

and LF171). For bottom (ground plane) is used platinum silver post fired material system 
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DuPont LF171 and for top (microstrip structure) of this filter is used silver co-fired material 

system DuPont 6145. The final prototype of BP filter with SMA connectors is shown in Fig. 4. 

Fig. 4  Final prototype of microstrip hairpin BP filter with SMA connectors. 

The area allocated by the microstrip hairpin BP filter is approximately 11.6 by 19.1 mm with 

Sub-Miniature version A (SMA) connectors. Without them it’s only 4.25 by 6 mm.  

B. Measurement of Scattering parameters 

The insertion and return losses were measured using the Rohde & Schwarz vector network 

analyzer. Comparisons of measured insertion loss of two microstrip BP filters with different 

conductor systems (Table 2) used as ground plane are shown in the Fig. 5. 

Fig. 5 Comparison of measured insertion loss of two microstrip BP filters with different ground plane. 

As we can see in Fig. 5 the transmission characteristic of compared filters is different. The 

transmission characteristic in pass band of microstrip hairpin BP filters move down to value -10 

dB and oscillated up and down between values -10 and -19 dB. This problem and solution is 

discus in [7].  

This figure also shows that both designed hairpin band pass filters meet the minimum 

attenuation of -40 dB with the corner frequency shift of 1 GHz in suppress band. However the 

microstrip BP filter with conductor system LF171 used as ground plane achieved greater 

attenuation of 10 dB in suppress. In pass band the transmission characteristic of microstrip BP 

filter with conductor system LF171 used as ground plane achieved lower oscillation. 

Comparisons of measured return loss of two microstrip BP filters with different ground plane 

are showed in the Fig.5. 

Fig. 6 Comparison of measured return loss of two microstrip BP filters with different ground plane. 
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Return los is sufficiently meet with simulated results. Acceptable profile of insertion loss 

results in worse return loss but it was counted with this situation in simulation. 

IV. CONCLUSION

The microstrip hairpin BP filters made from LTCC material system Green Tape 951 PX, in 

combination with conductor systems DuPont 6145 and LF171 were designed, simulated, 

constructed and tested. Comparison of influence between conductor systems DuPont 6145 and 

LF171 on quality and stability of microstrip hairpin BP filters were made. It has been appeared 

that grounding material’s property (especially resistivity) affects the transient characteristics of 

microstrip BP filter. On the other hand, difference in S parameters could be caused by poor 

quality of conductor system DuPont 6145 because we observe adhesion problem in this 

conductor system. For this reason would be good to do another comparison with other conductor 

systems. We point out that microstrip hairpin BP filter with conductor system DuPont LF171 

used as ground plane achieved best results and its transmission characteristic is more suitable for 

use in I – Q demodulator that should be a part of our UWB sensor system.   
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Abstract — Počítačové systémy riadené tokom dát dokážu efektívne využívať prirodzený 

paralelizmus. Tento typ paralelizmu vzniká pri riešení úloh spojených spracovaním veľkého 

množstva súvisiacich dát, ako je napríklad spracovanie obrazu, zvukových informácií, a pod. 

Rýchlosť počítačového systému riadeného tokom dát je závislá od použitej prepojovacej siete medzi 

procesormi, od vhodnosti použitia paralelnej architektúry pre riešenie konkrétnej úlohy a taktiež od 

riadenia procesu spájania operandov. Za behu niekoľkých paralelne prebiehajúcich procesov je 

nutné riešiť problém spájania operandov. Článok pojednáva o optimalizácii procesu riadenia 

spájania operandov. V článku je uvedený návrh architektúry časti koordinačného procesora, ktorá 

sa stará o proces spájania operandov. 

Keywords — počítačová architektúra, riadenie tokom dát, spájanie operandov 

I. ÚVOD 

Existujú dve možnosti ako zvýšiť výkonnosť počítačových systémov. Prvá možnosť je 

založená na zvýšení rýchlosti jednotlivých komponentov systému. Druhá pracuje s funkčným 

vylepšením a zvyšovaním počtu funkčných jednotiek systému. Kým prvá možnosť, dominancia 

monoprocesorových systémov, je podmienená technologickými možnosťami, druhá umožňuje 

vytvárať vysokovýkonné počítačové systémy, medzi ktoré patria aj počítače riadené tokom dát 

[1]. Počítače riadené tokom dát (data flow počítače) umožňujú využívať prirodzený 

paralelizmus programu a tak skrátiť čas potrebný na realizáciu výpočtu. Výhoda data flow (DF) 

architektúry spočíva v aplikácii princípu údajového riadenia výpočtového procesu vo 

viacprocesorových systémoch. Odstraňuje problém mŕtvych bodov, ktoré môžu vzniknúť pri 

architektúrach riadených príkazmi (control flow počítače). Kritici DF architektúry vidia hlavné 

nedostatky tejto architektúry v spracovaní nadbytočných dátových štruktúr a v značení tokenov. 

Avšak práve značenie tokenov pomáha využiť prirodzený paralelizmus programu. Vhodným 

návrhom architektúry (rekonfigurovateľný priestor čipu pre operačné jednotky, prepojovacia 

sieť typu hyperkocka alebo pyramída a pod.), elimináciou redundantných výpočtov na úrovni 

prekladu programu do grafu toku dát (data flow graf), použitím efektívneho mikroprogramu 

riadenia výpočtu [2] a pomocou prepracovaného algoritmu spájania operandov je možné 

odstrániť všetky nevýhody a získať tak systém obrovskou výpočtovou kapacitou. 

II. POČÍTAČE RIADENÉ TOKOM DÁT

V rámci rôznych smerov vývoja počítačov novej generácie s extrémne vysokou výkonnosťou 

sa v súčasnosti venuje pozornosť osobitnej triede paralelných počítačov založených na 

princípoch data flow výpočtového modelu [3], [4], [5]. Pri tomto modeli je riadenie 

výpočtového procesu založené nie na interpretácií prúdu príkazov, ako je to charakteristické pre 

počítače von Neumannovského typu, ale na dostupnosti operandov [6]. Na obrázku 1 sú 

znázornené architektúry pracujúce na princípe riadenia výpočtového procesu tokom dát [7].  

Charakteristickou vlastnosťou data flow počítačov je to, že inštrukcie programu DF pasívne 

čakajú na príchod určitej kombinácie svojich argumentov. Tieto argumenty sa sprístupňujú 

v zmysle data-driven [4]. Interval čakania inštrukcie na príchod operandov reprezentuje jej 

výberovú fázu, v rámci ktorej dochádza k alokácii výpočtových zdrojov [1].  
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Obr. 1  Systémy riadené tokom dát 

Základom DF výpočtového modelu je mapovanie úloh na procesorové elementy (CEs – 

Computing Elements). Vo všeobecnosti je potrebné úlohu rozložiť na menšie komunikujúce 

procesy, ktoré sú reprezentované Data Flow programom [8]. Data flow program, využívajúci 

výpočtový model DF, je reprezentovaný jeho strojovou reprezentáciou, nazývanou data flow 

graf (DFG). Implementácia architektúry počítača DF závisí od spôsobu vykonania inštrukcií 

programu DF, ktorý prebieha ako proces prijímania, spracovania a vysielania aktivačných 

značiek (Data Token - DT). Aktivačné značky reprezentujúcich údaje a príznaky na hranách 

DFG. V závislosti na spôsobe spracovania aktivačných značiek v DFG, resp. v závislosti na 

rozsahu architektonickej podpory jeho vykonávania, sa rozlišujú nasledujúce typy priamych 

architektúr DF: 

 Statické modely (Obr. 2a).

 Dynamické modely (Obr. 2b).

V statickom data flow modeli je operátor v podobe uzla vykonateľný vtedy, keď sú tokeny 

(operandy) prítomné na všetkých vstupných hranách. Tento model môže využiť štrukturálny 

paralelizmus a paralelizmus zreťazenia, preto tento model našiel uplatnenie v aplikáciách 

s pravidelnými numerickými výpočtovými štruktúrami [1]. Funkčná organizácia (Obr. 2a) 

komponentov statickej architektúry pozostáva z nasledujúcich komponentov:  

 Aktivačná pamäť obsahuje aktivačné rámce inštrukcií, ktoré reprezentujú uzly v DFG.

Každý aktivačný rámec obsahuje operačný kód, položky pre operandy a cieľovú

adresu. Položka operandov obsahuje kontrolný bit pre určenie dostupnosti operanda.

 Aktualizačná jednotka vykonáva aktualizáciu aktivačných značiek a skontroluje či je

inštrukcia (operátor) vykonateľná. Ak je podmienka vykonateľnosti splnená, jednotka

pošle operátor cez inštrukčný front do výberovej jednotky inštrukcií.

 Jednotka inštrukcií sprístupňuje adresy vykonateľných inštrukcií, na základe ktorých,

z príslušných aktivačných rámcov uložených v aktivačnej pamäti, vyberie operačný

kód, príslušné operandy a cieľové adresy výsledku operácie, vytvárajúc tak operačný

balík, ktorý pošle do voľnej operačnej jednotky a zároveň z poľa operandov

aktivačného rámca odstráni ich hodnoty.

V dynamickom data flow modeli [9] operátor spojený s uzlom je vykonateľný vtedy, keď 

všetky vstupné hrany obsahujú tokeny, ktorých značky sú identické. V tomto modeli každá 

hrana môže obsahovať viac ako jeden značený token. Pri vykonaní uzla k sebe patriace tokeny 

sú odstránené zo vstupných hrán a na výstupnej je vygenerovaný token s príslušnou značkou.  
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Obr. 2  Architektúry riadené tokom dát: a – statická architektúra, b – dynamická architektúra 

Dynamický data flow model využíva tak slučkový paralelizmus ako aj rekurzívny 

paralelizmus, ktoré sa dynamicky objavujú počas behu programu [9]. Takáto architektúra musí 

podporovať proces spájania operandov a pozostáva z komponentov (Obr. 2b):  

 Jednotka spájania predstavuje pamäť, ktorá vykonáva spájanie tokenov na vstupe

operátora. K spájaniu tokenov dochádza len vtedy, ak token je určený pre dvojvstupový

operátor, na základe čoho sa inicializuje proces spájania operandov. Ak spájanie bolo

úspešné (z frontu tokenov bol sprístupnený token s rovnakou značkou uloženou

v jednotke) jednotka pošle korešpondujúci token do inštrukčnej jednotky, v ktorej

dochádza k výberu inštrukcií. Ak v jednotke sa nenachádza token korešpondujúci so

vstupujúcim tokenom, token sa uloží do nej.

 Inštrukčná jednotka uskutočňuje výber pripravených inštrukcií z pamäti programu

a generuje vykonateľný balík pre procesnú jednotku.

 Pamäť programu plní funkciu pamäti inštrukcií programu DF.

 Vykonávacia jednotka vykonáva operácie definované vo vykonateľných balíkoch

a zároveň generuje tokeny, ktoré sú následne poslané do spájacej jednotky cez frontu

tokenov.

 Front tokenov sprostredkuje vstup tokenov z procesnej jednotky do spájacej jednotky.

III. MODEL ARCHITEKTÚRY POČÍTAČA DF KPI

Systém DF KPI vyvíjaný na Katedre počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky 

a informatiky Technickej univerzity v Košiciach je navrhovaný ako dynamický systém 

s priamym spájaním operandov. Kombinácia lokálneho CF modelu s globálnym DF modelom 

umožňuje efektívne organizovať paralelnú implementáciu funkcionálneho programu [1]. Model 

architektúry počítača DF KPI je súčasťou komplexného systému DF, ktorý zahrňuje i podporné 

komponenty výpočtového prostredia DF. Štruktúrna organizácia (Obr. 3) modelu architektúry 

počítača DF KPI pozostáva z nasledujúcich základných komponentov: 

 CP – koordinačné procesory sú určené na riadenie, koordinovanie a spracovanie

inštrukcií programu DF, na základe prítomnosti ich operandov, ktoré sa na vstupný port

CP.DI koordinačného procesora sprístupňujú z jeho výstupného portu CP.DO,

z výstupných portov CP.DO iných CP prostredníctvom prepojovacej siete, z údajového

frontu DQU a z pamäti rámcov FS. Štruktúrna organizácia CP je navrhnutá ako

dynamický multifunkčný systém, ktorý pozostáva zo segmentov LOAD, FETCH,

OPERATE, MATCHING a COPY. Stav vykonávania operácií v CP je indikované

nastavením hodnoty príznaku CP_free = 0;

 DQU – údajový front, je jednotka, určená na ukladanie aktivačných značiek (DT -

údajových tokenov), reprezentujúcich operandy, ktoré čakajú na spájanie v priebehu

vykonávania programu;

 IS – inštrukčná pamäť je pamäť inštrukcií (DFI) programu DF v tvare kódu príslušného

grafu DF (DFG);

 FS – pamäť rámcov je pamäť spájacích (párovacích) vektorov, pomocou ktorých CP

zisťuje prítomnosť operandov na vykonanie operácie definovanej operátorom (uzlom)

v DFG. Formát položky spájacieho vektora MV (Matching Vector) v FS je FS ::=
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AFV, kde AF je príznak prítomnosti operanda (Affiliation Flag) a V je hodnota 

daného operanda (DT). 

Podporné komponenty systému DF sú potrebné pre vytvorenie reálneho výpočtového 

prostredia. V danej architektúre ich tvoria: 

 HOST – hlavný počítač pre zabezpečenie štandardných funkcií počítačového systému

výpočtového procesu DF;

 IT – jednotka informačných technológií je jednotka pre vytvorenie špecializovaného

aplikačného prostredia (virtuálna realita, diagnostika, e-learning);

 Špecializovaná V/V jednotka – špecializované V/V procesory pre rýchle priame

vstupy/výstupy do modulu DF (štandardné V/V sa realizujú prostredníctvom hlavného

počítača).
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CP8

CP
1

CP
2

CP
3

CP
4

CP
5

CP
6

CP
7

CP9 CP10 CP11

CP12 CP13 CP14 CP15

DQU IS FS

Je
d

n
o

tk
a

 I
T

Š
p

e
c

ia
liz

o
va

n
á

 
V

/V
 je

d
n

o
tk

a

HOST

CP
0

Obr. 3  Architektúra systému DF KPI 

IV. SPÁJANIE OPERANDOV

Program pre implementáciu v prostredí data flow je kompilovaný do úrovne strojového 

jazyka, ktorý je najčastejšie zobrazovaný v tvare grafu toku dát. Graf toku dát je orientovaný 

graf. Uzly v grafe predstavujú asynchrónne aktívne členy (operátory, inštrukcie, úlohy) a hrany 

reprezentujú cesty na smerovanie dát (operandov). Architektúra dataflow priamo podporuje 

vykonávanie DF grafu. Nositeľom informácie o stave výpočtu je aktivačná značka (token), 

zobrazovaná na hranách uzlov DF grafu v tvare plného krúžku. Jej umiestnenie na vstupných 

hranách uzlov (operátorov) vyjadruje prítomnosť operandov a definuje vykonateľnú inštrukciu, 

tj. inštrukciu, ktorá má pripravené operandy na vykonanie príslušného operátora. Umiestnenie 

aktivačnej značky na výstupnej hrane uzla vyjadruje prítomnosť výsledku operácie definovanej 

operátorom vykonanej inštrukcie [1], [6]. Aktivačná značka (1) má nasledovný formát: 

:: [ ]DT P D MVB DST IX (1) 

kde P je priorita operátora; <D>::=<T,V> sú vstupné údaje; T je dátový typ; V je hodnota 

údajov; MVB je bázová adresa spájacieho vektora MV v pamäti rámcov FS; DST určuje cieľ 

operanda; IX index položky spájania v spájacom vektore. 

Vykonanie DF grafu sa uskutočňuje na základe pravidiel vykonateľnosti (inštrukcia je 

vykonateľná, ak všetky jej operandy sú prístupné) a aktivácie (inštrukcia je aktivovaná, keď je 

vykonateľná a zdroje na jej aktiváciu sú k dispozícii) inštrukcií programu dataflow. 

Jeden z najvýznamnejších krokov, vychádzajúc z dynamického modelu DF, je priame 

spájanie operandov. Koncepcia priameho spájania operandov spočíva v eliminácii výpočtovo 

(časovo) náročných procesov spojených s asociatívnym hľadaním operandov. K spájaniu 
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operandov dochádza pri operandoch vstupujúcich do dvojstupových a viacstupových 

operátorov. V schéme priameho spájania operandov položky v pamäti rámcov FS sa alokujú 

dynamicky pre každý jeden token generovaný počas vykonania DF grafu. Aktuálne umiestnenie 

položky v FS je determinovaná počas kompilácie programu, kým umiestnenie FS je určená po 

spustení programu DF. V schéme priameho spájania operandov, sa dá každý výpočet popísať 

pomocou smerníka na inštrukciu (IP – instruction pointer) a smerníka na spájací vektor v pamäti 

rámcov (MVB). Dvojica <MVB, IP> je súčasťou hlavičky aktivačnej značky. Typickou akciou 

je hľadanie páru operanda v pamäti rámcov. Hľadanie rovnako značených tokenov má na 

starosti spájacia funkcia. Po príchode operanda do koordinačného procesora CP, sa podľa 

indexu spájania IX spájacia funkcia zistí, či už je v pamäti rámcov FS prítomný spoluvstupujúci 

operand operátora. V prípade, že tam ešte nie je, uloží ho v pamäti rámcov do spájacieho 

vektora určeného bázovou adresou operanda MVB do položky danej indexom IX. 

Riadenie procesu spájania operandov na vstupe operátora ovplyvňuje proces spracovania 

a generovania výsledku na jeho výstupe. Použitím prekladača programu do DFG s dopredným 

prehľadávaním, ktorý umožňuje detekovať a eliminovať redundantné výpočty, zmeniť poradie 

spracovania tokenov, riadenie je možné definovať ako prechod aktivačných značiek po hranách 

DFG (Obr. 4a) medzi operátorom „produkujúcim“ (P – producent) a operátorom 

„konzumujúcim“ (K - konzument) token. Producent produkuje tokeny, ktoré sú prijímané buď 

jednovstupovými (u-single input), alebo dvojvstupovými konzumentami (v-double input). V 

prvom prípade nedochádza k aktivácií spájacej funkcie, v druhom prípade áno. Proces spájania 

operandov riadi koordinačný procesor CP. Koordinačný procesor predstavuje dynamický 

prúdový systém, ktorý umožňuje prechádzať stavmi (L – load, M – matching, C – copy, F – 

fetch, O - operate) prúdovej jednotky v rôznom poradí. Prechody medzi stavmi  pri riadení 

procesu spájania operandov je znázornené pomocou stavového diagramu (Obr. 4b), súčasťou 

ktorého sú vyznačené aj riadiace signály. Riadiaci signál CP_free – indikuje obsadenosť alebo 

prístupnosť CP; Get DQ – čítanie tokenu z DQU; Put DQ – zápis tokenu do DQU; Init – 

inicializácia prúdových stupňov.  

L

M C

F O

Put DQ

Put DQ

CP_free

Get DQ Init

P

KKKK

{ {

u - single 
input

v -double 
input

a) b)

Obr. 4  Proces spájania operandov 

Návrh architektúry na logickej úrovni riadenia procesu spájania operandov je znázornený na 

obrázku 5. Pre paralelnú implementáciu mikroprogramu procesu spájania operandov sú medzi 

jednotlivé stupne CP (Obr. 5) vložené medzistupňové pamäte s nasledujúcou špecifikáciou: 

 Medzi stupňom L a M  LMP

 Medzi stupňom M a F  MFP

 Medzi stupňom F a O  FOP

Ak partnerský operand je dostupný (affiliation flag  AF = 1), jeho pozícia je zaznamenaná 

v MV a tá určuje miesto uloženia v FS), tak sa načíta a spracujú sa v procesnej elementárnej 

jednotke (PEU). Výsledok spracovanej operácie (token) je dostupný pre spracovanie operandu 

v ďalšom operátore, pokiaľ CP nie je zaneprázdnený iným výpočtom. Ak CP je zaneprázdnený, 

tak operátor sa pošle pomocou prepojovacej siete na spracovanie inému nezaneprázdnenému 

CP. Ak všetky CP sú zaneprázdnené, token sa ukladá do DQU. Stav OPERATE môže byť 

rozložený na niekoľko menších krokov. K tomu CP využíva stav COPY (Obr. 5). 
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Obr. 5  Architektúra riadenia spájania operandov 

V. ZÁVER 

Tento článok poskytuje návrh architektúry spájania operandov na logickej úrovni. Overenie 

správnosti návrhu sa dá uskutočniť programovou simuláciou alebo technickou realizáciou. Na 

Katedre počítačov a informatiky (KPI) vznikla požiadavka na realizáciu simulačného 

prostriedku pre systém DF KPI vyvíjaný na tejto katedre, ktorý je vo vývojovom štádiu. 

Simulácie budú prebiehať tak na úrovni prepojovacej siete (spojovacej pamäti a tabuliek) ako aj 

na úrovni celého systému. Pre simuláciu na úrovni celého systému sa používa prekladač 

z programovacieho jazyka vyššej úrovne (uprednostňujú sa funkcionálne jazyky) do DFG a po 

vykonaní DFG pomocou štatistických metód sa overuje správnosť návrhu. Vyvíjaný systém DF 

KPI svojim princípom spracovania informácií a so svojimi parametrami je určený na riešenie 

úloh vyžadujúcich hrubú výpočtovú silu. Vývoj DF systému na KPI v časti aplikačného určenia 

sa zameriaval na oblasť virtuálnej reality, diagnostiky a počítačovej bezpečnosti. Plánuje sa 

optimalizácia štruktúry koordinačného procesora pomocou genetických algoritmov.  
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Abstract — Objective of the present article is to be seen in presenting possibilities of utilizing fuzzy 

approach in control of heating, as well as in pointing out main advantages of using artificial 

intelligence controllers.  

Presented in the article are potentials of applying fuzzy approach in controlling the process 

of individual heating and air conditioning individual rooms of intelligent buildings. Fuzzy controllers 

have been designed and by simulation tested by Simulink program in MATLAB environment using 

the Fuzzy toolbox. The results attained attest to appropriateness of utilizing fuzzy approach in the 

task of temperature controlling.   

Keywords — fuzzy control, temperature control, intelligent building. 

I. INTRODUCTION 

One of the problems which cannot be left out of consideration in heating system control of 

larger buildings is a situation, in which different places have different temperature behavior and 

therefore it is impossible to reach the optimal temperature in each room by equithermic control 

of the boiler. This is caused by the cardinal orientation of the rooms, equipment present in 

individual rooms (e.g. the presence of a fireplace etc.), the purpose individual rooms serve, 

temporarily uninhabited rooms, etc. 

At the same time, residents themselves want to stay in contact with the outside environment, 

to keep the possibility to open their windows, and to be able to individually adjust the 

microclimate parameters at their workplace. This is closely connected not only with the 

physiological, but also the psychological well-being of the building’s users. It is precisely the 

psychological well-being that demands more and more attention, because people are 

increasingly more sensitive to the inside environment. It becomes clear that the demands for 

psychological well-being not only in large buildings are often as challenging as any other 

demands, and are largely subject to users’ individual needs. 

To provide an optimum inside comfort in intelligent buildings, automatic control of the 

technical equipment of the buildings is also used. What is meant are systems capable of reacting 

to new situations “intelligently”. For example, if an air-conditioning unit is turned off for the 

weekend or the heating system is turned off for the night and if the temperature inside should be 

21°C at 8 a.m., the air-conditioning unit or the heating system have to turn on sooner or later, 

depending on the building’s temperature accumulation ability and the outside temperature. To 

use a minimum amount of energy, the latest possible moment to turn on the device is chosen in 

order to reach the required temperature only when the building is occupied. 

If the investor chooses to build an intelligent building, the question of energetic optimization 

of the building’s operation while eliminating the human factor and maintaining high user 

comfort arises.  

This article deals with a proposal for a fuzzy heating system controller, which was tested on 

models of a separate room and of a four-room house. Mathematical descriptions of thermal 

processes were used in the proposal of a mathematical model of the room and the house. 

II. ROOM MODEL

Thermal systems are general systems with distributed parameters described by partial 

differential equations. For a simplified solution we can substitute sets with distributed 

parameters by an approximate description of the thermal process via ordinary differential or 

difference equations, in which the coefficients or parameters represent equivalent concentrated 

parameters of thermal capacity, resistance, or delay. For static equilibrium during heat 
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exchange, it holds that the sum of heat flows entering and exiting the system equals to zero. 

Dynamic equilibrium describing the gain or loss of thermal energy in the system requires that 

the algebraic sum of the heat flows be equal to the time change of the thermal energy 

accumulated in the system.  

The starting point when designing the mathematical model of the room is the heat 

accumulation equation in a body:  

)( 12 TTmcQ  (1) 

Where m is the mass of the object, c is its specific heat capacity, and T is temperature. 

Total heat dissipation from a building is a sum of partial heat dissipations categorized 

according to common qualities: 

vsssso QQQQQQ  4321
(2) 

where: 

- Qs1 - heat dissipation through ceiling 

- Qs2 - heat dissipation through floor  

- Qs3 - heat dissipation through walls  

- Qs4 - heat dissipation through windows and doors 

- Qv - heat loss through natural ventilation 

The building’s heat balance is: 

odbu QQQ  (3) 

where Qd is the heat supplied to the building. 

If Qbu˃0, then the building will keep heating up until Qd=Q0, and vice versa. 

For heat transfer it generally holds that: 

TkSTTkSQ outin  )( (4) 

where: 

- S - area via which heat is lost 

- Tin - inside temperature  

- Tout - outside temperature  

- k - heat transfer coefficient  

The following inputs and outputs were taken into consideration for the proposed model: 

Inputs: outside temperature Tout, temperatures in the surrounding rooms (T1-T4) , 

temperature of the ground Tter, power supplied via the heater Qd, gains from solar radiation Qs 

Output:  inside temperature of the room Tin 

If we consider that the inside temperature is higher than the outside temperature, in the k-th 

step the heat that the building can transmit according to (1): 

kvvk TcmcmQ  )..( (5) 

where: m,c -  mass and specific heat capacity of the walls 

mv,cv  -  mass and specific heat capacity of air 

If the building’s total energy decreases by the transmitted heat Qok, ∆Tk+1 and Tink+1 are 

calculated from this energy. 

If the power is also supplied at the same time, it is added to the building’s energy, i.e.: 

okdkkk QQQQ 1
(6) 

The inside temperature of the room stabilizes if Qo=Qd. 

We made a model of the room in MATLAB based on the previous relations (fig. 1). 
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Fig. 1: Room model 

When modeling the room (fig. 1), the following parameters were used: 
-

peripheral walls heat transfer coefficient k1 = 0,32 Wm
-2

K
-1

- inner walls heat transfer coefficient k2 = 3 Wm
-2

K
-1

-
ceiling heat transfer coefficient k3 = 0,2 Wm

-2
K

-1

-
window heat transfer coefficient k4 = 1,7 Wm

-2
K

-1

-
floor heat transfer coefficient  k5 = 0,95 Wm

-2
K

-1

-
door heat transfer coefficient k6 = 3 Wm

-2
K

-1

-
masonry density (brick) = 1350 kg.m

-3 

- specific heat capacity of masonry c = 960 J.kg
-1

.K
-1 

- thickness of the peripheral walls  d = 0,3 m 

- room height  h = 2,6 m 
-

air density v = 1,28 kg.m
-3 

-
specific heat capacity of air cv = 1005 J.kg

-1
.K

-1 

Heat loss was calculated in accordance with the STN 060210 norm for calculation of heat 

losses in buildings with central heating, which stipulates the way of calculating heat losses 

through heat transfer via walls, and heat losses through infiltration of all types of buildings. 

The basic heat loss Qo equals to the sum of heat flows via transfer through individual walls 

enclosing the heated room. When calculating heat losses via ventilation we took into 

consideration natural ventilation. 

III. FUZZY CONTROLLER APPLICATION IN CONTROLLING ROOM TEMPERATURE

The proposed temperature controller consists of two parts: heating controller and air-

conditioning controller. Disabling simultaneous operation of both controllers is derived from the 

average outside temperature (fig. 2). 
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Fig. 2: Temperature controller diagram 

Based on the outside temperature (fig. 3) and according to the heating curve the temperature 

of the water used for heating is determined, according to which heating power of the heater is 

adjusted via a correction factor. The controller itself controls valve opening. For example, a 

thermoelectric head which is fitted directly onto the heater valve may be used to control the 

room temperature via flow control in the heater. If such elements are included in the intelligent 

installation, energy saving and comfort provided are not small. Such a system can take into 

account e.g. open windows, in which case heating would turn off, detect the presence of persons 

in the building, etc. 

Fig. 3: Heating controller diagram 

Our proposed fuzzy controller is of the PID type, which consists of parallel PD and PI parts 

(fig. 4). The PD part provides quick response and appropriate attenuation, and the PI part 

eliminates static deviation. Control deviation is the controller’s input. Triangular membership 

functions were used for both parts of the controller. 

Fig. 4: Fuzzy controller diagram 

IV. RESULTS

Figure 5 shows the block diagram of the tested room (with dimensions of 5 x 3 x 2.6 m and a 

3 m
2
 window) with the proposed fuzzy controller. 
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Fig. 5: Room model with fuzzy controller 

Figure 6 shows the course of room temperature changes. Change in the desired value was 

from the initial 18°C to 19°C and then 21°C. When verifying the controller’s operation, outside 

temperature 0°C, ground temperature 5°C, surrounding room temperature 18°C, and nominal 

power of the heater 2000 W were used.  Figure 7 shows the corresponding output power, which 

is proportional to valve opening. 

Fig. 6: Waveform of desired temperature change 

Fig. 7: Waveform of output power 
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During further simulations we took gains from solar radiation through the window into 

consideration, where the outside temperature was simulated by the sine wave. We simulated the 

air-conditioning control in a similar way. When testing the simple house with four rooms, we 

used the same fuzzy controller. Different conditions, different losses in every room, different 

power of heaters, and therefore different dynamics proved the robustness of the chosen 

controller. 

V. CONCLUSION 

This article dealt with the use of fuzzy logic in controlling heating in a room. Based on a 

mathematical model of the room, fuzzy control of heating and air-conditioning was verified in 

MATLAB. The results achieved confirm the appropriateness of using fuzzy approach in 

temperature control. Achieving the desired temperature has been with no or very little overshoot 

up to 0.15°C. In addition to temperature and air-conditioning control, fuzzy control can be used 

e.g. to control the blinds according to outside conditions. 

 Such a system can be technically realized in various ways, e.g. by implementing the 

proposed solution in a programmable logic controller. The advantage of such an implementation 

is the possibility of optimal coordination of heating, ventilation, and air-conditioning control, 

taking into account the specific economic and comfort requirements of the user. As the 

temperature change itself is slow when controlled, it would be possible to use only one fuzzy 

controller, which would switch control between individual rooms at certain time intervals. 
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Abstract — Tento článok sa zaoberá metódou návrhu pre získanie v- kanálovej banky 

kvadratúrnych zrkadlových filtrov (QMF) s vlastnosťou dokonalej rekonštrukcie. Na rozdiel od 

konvenčných metód návrhu, ktoré hľadajú paraunitárnu maticu aliasingových zložiek vo 

frekvenčnej oblasti, vykonáme návrh založený na podmienkach ortonormality v časovej oblasti, 

ktorým filtre musia vyhovovať. Problém návrhu v-kanálovej banky QMF je redukovaný na problém 

nájdenia vhodného dolnopriepustného filtra s impulznou charakteristikou h0(n). Akonáhle je vhodný 

dolnopriepustný filter navrhnutý, zostávajúci počet (v-1) filtrov sa získa aplikovaním operátorov 

preusporiadania na tento dolnopriepustný filter. 

Keywords — kvadratúrne zrkadlové filtre, dokonalá rekonštrukcia, paraunitárna matica, impulzná 

charakteristika, subpásmový zisk 

I. ÚVOD 

V tomto článku bude prezentovaná metóda návrhu pre získanie mnohokanálovej banky 

zrkadlových filtrov (QMF-quadrature mirror filter), ktoré vytvárajú subsystém známy ako 

analýza/syntéza používaný v subpásmových kódovacích systémoch pre kódovanie rečových a 

obrazových signálov [1]-[5]. Navrhované filtre majú vlastnosť dokonalej rekonštrukcie (DR) a 

sú typu FIR s lineárnou fázovou frekvenčnou chrakteristikou.Na rozdiel od konvenčných metód 

návrhu, ktoré sa pokúšajú nájsť paraunitárnu maticu aliasingových zložiek (tzv.AC-matrix) H(z) 

vo frekvenčnej oblasti, vykonáme návrh založený na podmienkach ortonormality v časovej 

oblasti, ktorým filtre musia vyhovovať. Návrh v-kanálovej banky filtrov analýzy Hk(z), 

k=0,1,...,v-1 sa pritom redukuje na problém nájdenia vhodného dolnopriepustného filtra (DP) 

s impulznou charakteristikou h0(n). Akonáhle je vhodný DP filter navrhnutý, zostávajúci počet 

(v-1) filtrov sa získa aplikovaním operátorov premiešania na tento DP filter. Pri metódach 

návrhu mnohokanálového systému analýza/syntéza s potlačeným aliasingom a s DR [6],[7] 

obvykle kvôli zjednodušeniu problému určenia filtrov syntézy a ich stabilite sa požaduje, aby 

tzv. matica aliasingových zložiek bola paraunitárna,t.j. 

H(z)H
T

(z) = H
T

(z)H(z) = Iv   (1) 

pričom Iv je jednotková matica o rozmere v  v. Aby matica H(z) bola paraunitárna, jej stĺpce 

musia tvoriť ortonormálnu bázu vektorov. V časovej oblasti tomu zodpovedá ekvivalentná 

požiadavka 

jikj

n

i kvnhnh  )()(   ,  (2) 

kde hk(n), k=0,1,...,v-1 sú impulzné chrakteristiky filtrov analýzy. 

II. NÁVRH FILTROV ANALÝZY

Pri návrhu budeme vychádzať z obmedzení pre nasledovné parametre. Budeme uvažovať, že 

N (dĺžka impulznej charakteristiky je celočíselným násobkom počtu kanálov v a počet kanálov 

je celočíselnou mocninou  dvoch t.j. v=2
i
. Nech hk(n) je stĺpcový vektor definovaný nasledovne
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hk(n) = [hk(0)  hk(1)   . . .  hk(N-1)]
T   (3) 

a W je matica posunutia 

W = 
NN

vN













00

I0
  (4) 

Potom podmienku ortonormality (2) môžeme zapísať v maticovom vyjadrení takto [1] 

j
T
i hWh

k
 =  jik   ,   (5) 

Ďalej predpokladajme, že prvý z v filtrov h0 je k dispozícii, má lineárnu fázovú frekvenčnú 

charakteristiku (pozitívne symetrický) a vyhovuje podmienkam ortogonality 

0
kT
hWh0  = k   ,     k = 0, . . . , (N/v)-1   (6) 

Zostávajúcich (v-1) filtrov bude definovaných pomocou h0 takto 

hi = Bi h0    ,      i = 1, . . . , v-1 ,   (7) 

kde Bi  sú matice transformujúcich filtrov. Dosadením (7) do (5) dostaneme 

jikj
kT

i
T

00 hBWBh   (8) 

a po zavedení matice   j
kT

ikji BWBC ,,   (9) 

vzťah (8) bude mať tvar 

jikkji
T

00 hCh ,, (10) 

Pretože impulzná chrakteristika DP filtra spĺňa podmienku h0(n) = h0(N-1-n) môžeme vektor h0 

zapísať do tvaru 

 T02N00 h
~

Jh
~

h  , (11) 

pričom 0h
~

 je stĺpcový vektor prvej polovice koeficientov impulznej chrakteristiky, t.j. pričom 

0h
~

 je stĺpcový vektor prvej polovice koeficientov impulznej chrakteristiky, t.j. 

 TNhhh )12((1)(0) 000  /
~

0h  (12) 

a JK  je matica rozmeru K  K definovaná nasledovne 

  kjKjkKKjkK aa 
 1,J (13) 

Rozdelením matice Ci,j,k do štyroch kvadrantov v tvare 
















)(
,,

)(
,,

)(
,,

)(
,,

,, 43

21

kjikji

kjikji
kji

CC

CC
C (14) 

môžeme prepísať (10) do kompaktnejšieho tvaru použijúc 0h
~

 namiesto h0 , t.j. 

jikkji
T

00 hDh
~~

,,   ,  (15) 

kde 
)(
,,,,

1
kjikji CD  + 2

4
2

3
22

2
NkjiNkjiNNkji JCJCJJC

)(
,,

)(
,,

)(
,,  (16) 

Teraz môžeme stanoviť podmienky za ktorých filtre definované pomocou (7) tvoria banku 

filtrov s DR. Pre každú kombináciu indexov i,  j, a k, musí byť splnená jedna z nasledujúcich 

podmienok: 

a) Ci,j,k je rovné celočíselnej mocnine matice posunutia W, t.j.

1)(0 


vNkC k
kji /,,, W  (17) 

a Di,j,k  sa vypočíta podľa (16). Potrebné je pripomenúť, že h0 bolo zvolené tak, aby vyhovovalo 

(5) a bude tiež vyhovovať (15) ak je splnená podmienka (17). 

b) Matica Di,j,k má tvar

Di,j,k = 2IN/2 k i-j (18) 
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Pretože 500
T
0 .h

~
h
~

  bude matica Di,j,k  daná podľa (18) vyhovovať aj (15). 

c) Di,j,k  má symetrickú vlastnosť pre ij, alebo pre k0, t.j.

T
kjikji ,,,, DD  (19) 

d) Podmienka ortonormality (15) je splnená nie na základe Di,j,k , ale položením

dodatočného ohraničenia na h0. 

        Od tohoto okamihu je problém orientovaný na nájdenie množiny matíc transformujúcich 

filtrov Bi , i 1, . . . , v1, ktoré budú vyhovovať (15). V ideálnom prípade by sme chceli nájsť 

také riešenie, ktoré využíva vyššie uvedené podmienky a), b), a c) a vyhýba sa podmienke d), 

tak aby dodatočné ohraničenia (t.j. okrem podmienky (6), ktorá musí byť splnená) pre voľbu h0 

neboli nutné. Avšak takéto riešenie je veľmi obtiažne získať. Preto bol urobený kompromis a 

zvolený taký postup, ktorý využíva podmienku d) niekoľko krát. Za tým účelom ďalej 

definujme maticu 

 PK = [pjk]K x K    ,      pjk = (-1)
jj-k (20) 

a maticu premiešania koeficientov     

ii
Ni 22

JPA   , (21) 

kde symbol  označuje Kronekerovský súčin dvoch matíc. Násobenie daného vektora g0 

maticou premiešania generuje premiešanú verziu tohto vektora, v ktorom sú hodnoty prvkov tie 

isté ako v g0, len sa vyskytujú na iných zmenených pozíciách. . Napríklad matica ôsmeho rádu 

1. úrovne je



















































1

1

1

1

1

1

1

1

1A (22)

Potom môžeme definovať maticu transformujúcich filtrov Bj nasledujúcim spôsobom 







)(log 1

1

2 v

i

r

ij
jiAB    ,    j = 0, . . . , (v/2)  1 ,  (23) 

kde konštanty rji nadobúdajú hodnoty z množiny{0,1} a zodpovedajú i-temu bitu s najmen- 

ším významom v binárnom vyjadrení celého čísla j.Zvyšných v/2 matíc získame zo vzťahu 

Bv-j-1 =   PNBj    ,    j = 0, . . . , (v/2)  1 (24) 

Z uvedeného vyplýva, že akonáhle nájdeme vhodný DP filter, resp. h0 , potom zvyšných (v-1) 

filtrov vypočítame na základe vzťtahov (7),(23) a (24).Vhodná impulzná chrakteristika h0 bude 

pritom určená použitím optimalizačnej metódy s ohraničeniami. Tento filter musí vyhovovať 

podmienkam ortonormality danými vzťahom (6), čomu zodpovedá N/v rovníc. Okrem týchto, h0 

musí tiež vyhovovať (15) pre každú maticu Di,j,k, ktorá nevyhovuje vyššie uvedeným 

podmienkam a), b), alebo c). Pre 4 – kanálový prípad návrhu je postačujúcich N/v rovníc 

ortonormality daných podľa (6) a žiadne ďaľšie ohraničenia nie sú nutné. S ohľadom na (15) je 

potrebné uvažovať iba matice D0,0,k  pre k=0, ... , (N/v)-1. Avšak pre prípad v=8 pristupuje 

naviac [(N/v) –1)] dodatočných ohraničení. Okrem matíc D0,0,k je  potrebné uvažovať tiež matice 

Di,i+4,k  pre k = 0, . . ., (N/v) – 1. Dá sa ľahko overiť, že 

1)(173625140  KNkkkkk /,...,,,,,,,,,, DDDD  (25) 

Teda, splnenie (15) pre D0,4,k zabezpečuje, že to je splnené aj pre D1,5,k, D2,6,k a D3,7,k. Pre 8-

kanálové návrhy je celkový počet ohraničujúcich rovníc na g0 rovný (2N/K-1). 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 722 

III. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY

Najviac používaná miera účinnosti subpásmových kódovacích systémov je subpásmový zisk 

SPG
v

v

k

k

v

k

kv

1
1

0

2

1

0

2)1(




























 (26) 

kde 2
k  je disperzia výstupného signálu k-teho filtra analýzy pre určitý typ vstupného signálu. 

Navhneme 8-kanálový systém s dĺžkou filtrov N=16, ktorý maximalizuje kódovací zisk pre 

Markovov model signálu s autokorelačnou funkciou  

Rx(m) = (0.95)
m

   ,      m = 0,  1, . . . (27) 

To znamená, že určíme prvých osem koeficientov impulznej charakteristiky h0(n). Po vy 

počítaní matíc Di,j,k  možno ukázať, že existujú iba štyri rôzne matice, pre ktoré musí byť 

splnená podmienka (15) voľbou impulznej chrakteristiky 0h
~

. Problém návrhu môžeme stanoviť 

takto, nájdeme 0h
~

tak, aby GSP bol maximálny vzhľadom na ohraničujúce podmienky. Pre 

riešenie úlohy použijeme optimalizačný program constr.m z optimalizačného toolboxu 

MATLAB. Impulzné chrakteristiky navrhnutých filtrov sú uvedené v Tabuľke 1 (vzhľadom na 

vlastnosti symetrie je uvedená len polovica koeficientov). Zodpovedajúce amplitudové 

frekvenčné charakteristiky sú na Obr.1.  

 Tabuľka 1 

Koeficienty impulznej charakteristiky h0(n) 

Obr. 1  Amplitúdové frekvenčné charakteristiky Hk(ω), k=0,1,2,3,…,8, K=8, N=16. 

Ďalej sú uvedené výsledky  simulácie osemkanálového systému analýza/syntéza s navrhnutými 

bankami filtrov. Ako vstupný signál bol použitý diskrétny signál x(nT), ktorý dostaneme 

n h0(n) 

0 -0.06580887096102 

1 -0.02473345837007 

2 0.03382135290545 

3 0.10470782933722 

4 0.24665158156109 

5 0.32322173290376 

6 0.38089208948975 

7 0.41540553674610 
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diskretizáciou analógového signálu x(t) = 1/(1 + t
2
) s diskretizačnou periódou T = 1/π (s). Dĺžka 

vstupného signálu je M = 50. Pre rekonštruovaný výstupný signál )(nx̂  bola vypočítaná stredná 

kvadratická chyba 

M

Nnxnx

M

n










1

0

2))1()(( ˆ

 (28) 

pričom )1()()(  Nnxnxne ˆ  je chybový signál. Signál )(nx̂ na výstupe osemkanálového 

systému analýza/syntéza je potrebné pri výpočte  strednej kvadratickej chyby posunúť doľava 

o hodnotu oneskorenia (N-1). Na Obr.2  je zobrazený vstupný x(n), výstupný )(nx̂  a chybový

e(n) signál s vypočítanou strednou kvadrartickou chybou ε = 4.789328.10
-28

 pre K=8, N=16 a 

M=50. Subpásmový zisk je GSP = 7.8047. 

Obr. 2  Vstupný x(n), výstupný )(nx̂  a chybový e(n)  signál pre K = 8, N =16, ε = 4.789328.10-28 .

IV. ZÁVER

Hlavná ídea prezentovanej metódy pre návrh banky filtrov s lineárnou fázovou frekvenčnou 

charakteristikou a dokonalou rekonštrukciou je založená na nájdení impulznej charakteristiky 

DP filtra prostredníctvom numerickej optimalizácie a následnom určení zvyšných (v- 1) filtrov 

analýzy použitím operátorov posunutia na impulznú charakteristiku h0(n) DP filtra. Vypočítaná 

stredná kvadratická chyba ε pre osemkanálový systém analýza/syntéza je rádovo 10
-28

, čo 

potvrdzuje, že navrhnuté banky filtrov majú vlastnosť dokonalej rekonštrukcie. 
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Abstrakt — Článok je zameraný na priemyselné historické databázy, reportné systémy, tvorbu 
reportných modelov a ich publikáciu na portáli Wonderware Information Server. V článku je 
uvedená analýza, návrh a realizácia vzdialeného riadenia existujúceho pracoviska modelu Magnet. 
Pri realizácií boli využité softvérové produkty od spoločnosti Wonderware. Výsledkom je vzdialené 
riadenie modelu Magnet a vytvorenie reportných modelov pre toto pracovisko.  

Kľúčové slová — priemyselné historizačné databázy, reportné systémy, Wonderware, informačné 
portály 

I. ÚVOD 
Dnešná doba najmä v priemysle kladie veľký dôraz na informácie, ktoré sú nápomocné 

manažérom a riadiacim pracovníkom robiť správne a rýchle rozhodnutia. Dátový zdroj môže 
byť prezentovaný priemyselnými zariadeniami ako napr. programovateľný logický automat 
(PLC). Dáta z priemyselných zariadení na riadenie technologického procesu sú ukladané do 
databáz, s ktorými pracuje zodpovedný pracovník a premieňa ich na informácie, ktoré potrebuje 
pri rozhodovaní. Medzi priemyselné databázové systémy, ktoré slúžia na ukladanie 
a sprístupňovanie procesných dát patrí Wonderware Historian [1], [2]. Priemyselné databázové 
systémy sú zvyčajne nadstavbou servera MS SQL a ich cieľom je rýchly zber procesných 
výrobných informácií pre uchovávanie a poskytovanie prístupu k procesným dátam 
pracovníkom podniku. 

Medzi systémy, ktoré umožňujú vyberať dáta z databázy a premieňať ich na užitočné 
informácie v podobe časových grafov (trendov) alebo vyberať ich do MS Excelu a MS Wordu 
a pracovať s nimi patria reportné systémy. Medzi tieto systémy sa začleňuje aj Wonderware 
Historian Client, ktorý  je sadou klientskych analytických a reportných aplikácií, ktoré pracujú 
s dátami uloženými v historizačnej procesnej databáze Wonderware Historian. 

V článku je názorná ukážka vzdialeného riadenia a vizualizácie modelu Magnet 
prostredníctvom Wonderware Information Servera (WIS). Vytvorený a publikovaný reportný 
model pre túto vizualizáciu je realizovaný prostredníctvom reportného nástroja Wonderware 
Historian Client.  

II. POPIS PRACOVISKA MAGNETU

Pracovisko Magnet je umiestnené v laboratóriu L509 na Katedre kybernetiky a umelej 
inteligencie (KKUI). Skladá sa z riadeného modelu Magnet (Obr. 1), ktorý sa pripája na PLC 
značky CompactLogix (Obr. 2) a je pripojený do ethernetovej siete. Pre dodávku energie 
a reguláciu napätia zabezpečuje stabilizovaný zdroj. Softvérové riešenie pre riadenie modelu je 
umiestnené na virtuálnych serveroch, ktoré bežia na fyzických serveroch a sú umiestnené v 
laboratóriu L536. 

Model Magnet je možne riadiť  z týchto úrovni: 
• SCADA/HMI úroveň (InTouch, ArchestrA) - je to rozhranie človek - stroj z tejto

úrovne môže sledovať práve prebiehajúce činnosti a riadiť vizualizáciu procesov. 
• Úroveň informačného portálu – najvyššia úroveň riadenia, táto úroveň je

realizovaná prostredníctvom siete internet. Používatelia môžu monitorovať a tiež 
riadiť vizualizáciu vzdialene. 
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Obr. 1 Model Magnet a jeho zdroj v laboratóriu L509 

Obr. 2 CompactLogix – PLC pre riadenie modelu Magnet 

III. VZDIALENÉ RIADENIE A VIZUALIZÁCIA MODELU MAGNET A JEHO REPORTNÉ MODELY 

Na realizáciu vzdialeného riadenia modelu Magnetu  bola použitá z architektúra, ktorá sa 
nachádza na Obr. 3. Pre komunikáciu vizualizácie s procesnou úrovňou a PLC automatom bola 
potrebná inštalácia a konfigurácia komunikácie prostredníctvom DASABCIP. Vizualizácia bola 
vytváraná prostredníctvom ArchestrA IDE. Wonderware Information Server poskytuje webové 
rozhranie pre vzdialené riadenie tejto publikovanej vizualizácie. Po publikácií prostredníctvom 
ArchestrA Web Exportera sa vizualizácia modelu Magnet na tomto portáli zobrazí v časti 
ArchestrA Graphics/Magnet alebo po prihlásení pod užívateľom archestra sa zobrazí panel 
Archestra_Magnet s vizualizáciou (Obr.4). 
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Obr. 3 Architektúra zapojenia v L509 a L536 

Softvérový produkt Wonderware Information Server je aplikovaný na virtuálnom serveri 
v laboratóriu L536 na KKUI. Vzdialené riadenie je realizované prostredníctvom internetovej 
siete v rámci siete Technickej univerzity v Košiciach a je vzdialene prístupný z adresy 
http://147.232.60.222/wonderware prostredníctvom prehliadača MS Internet Explorer. Pre 
vzdialené riadenie vizualizácie Magnetu je dôležitou podmienkou, aby vizualizácia bola 
spustená na uzle, kde bola nasadená. V tomto prípade je to uzol virtual-wis (147.232.60.222) 
a na ňom musí byť spustený InTouch Window Viewer. Model Magnetu komunikuje s PLC za 
pomoci komunikačného serveru DASABCIP. Ten je inštalovaný na inom uzle, ako beží 
samotná vizualizácia Magnetu. V prezentačnom prípade je na uzle ArchestraVM2 
(147.232.60.221). 

Webové prostredie WIS sa pripája na nasadenú bežiacu vizualizáciu na uzle virtual-wis 
(147.232.60.222) a ta komunikuje s objektmi, ktoré bežia na ArchestraVM2(147.232.60.221). 
Softvér Wonderware  pre komunikáciu využíva protokol SuiteLink. Tento protokol je 
postavený na TCP/IP a poskytuje komunikáciu medzi komponentmi Wonderware typu klient – 
klient. Pre zber historických dát slúži databázový server a jeho nadstavba Wonderware 
Historian pre zber procesných dát. Používatelia pristupujú k portálu cez MS Internet Explorer 
komunikujú klasickým protokolom TCP/IP. 

Obr. 4 Vizualizácia modelu Magnet 
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Na Obr. 5 je reportný model realizovaný v exceli a publikovaný na portáli Wonderware 
Information Server ako dynamický report. Na portáli sa zobrazí v časti 
activefactory/reports/published reports/on demand reports. V tomto reportnom modeli sú 
sledované dva tagy, otáčky motora a natočenie taniera modelu Magnet za určité vybrané 
obdobie. Taktiež je v tomto modeli realizovaný graf prostredníctvom funkcií MS Excelu 
z týchto sledovaných tagov. Zaujímavosťou tohto spôsobu publikovania je možnosť vytvoriť 
viacej hárkov s viacerými rezortnými modelmi a publikovať ich na portál. Je zabezpečená 
väčšia prehľadnosť a dostupnosť viacerých reportov na jednom mieste pomocou výberu medzi 
jednotlivými hárkami. 

Obr. 5 Report vytvorený v Exceli a publikovaný na portál 

IV. ZÁVER

Navrhnuté vzdialené riadenie modelu Magnet prostredníctvom Wonderware Information 
Server umožňuje vzdialene pristupovať k vizualizácii prostredníctvom internetovej siete a tiež 
monitorovať a  riadiť model. Navrhnute reportné modely umožňujú lepšie pochopiť fungovanie 
riadených procesov a ich vizualizácie. Prínosom článku je praktická ukážka publikovaných 
reportných modelov a tiež vzdialene riadenie a vizualizácia modelu Magnet. 

Architektúra zapojenia má svoje výhody: 
• umožňuje pristupovať k modelom prostredníctvom webového prehliadača MS Internet

Explorer, 
• umožňuje pristupovať vzdialene k publikovaným reportným modelom,
• umožňuje vzdialene riadiť modely prostredníctvom webu,
• pracuje sa s integrovaným prostredím spoločnosti Wonderware.

Nevýhodami tejto architektúry sú: závislosť na neustálom chode uzla Virtual-histori 
v prípade monitorovania publikovaných reportných modelov a závislosť na neustálom chode 
Virtual-wis pre prístup prostredníctvom siete Internet. 
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Abstrakt — Článok sa zaoberá témou inovačných procesov. V úvode je opísané modelovanie 
a model inovačného procesu. V hlavnej časti je prezentovaná implementácia inovačného procesu do 
web aplikácie v podobe portálu pod názvom  Inovačná zóna KKUI, vytvorenom v nástroji Microsoft 
SharePoint.  

Kľúčové slová — inovačný proces, inovácia, modelovanie procesov, MS SharePoint 

I. ÚVOD 
Inovácia [Schumpeter] je definovaná ako „zmena s cieľom využívať nové druhy spotrebného 

tovaru, nových výrobných a dopravných prostriedkov, nových trhov a foriem organizácie 
výroby a služieb“ [1]. Modernejšie teórie za inovovanie považujú už aj kombinovanie 
exitujúcich znalostí, komponentov, technológií a riešení novým spôsobom, aby vznikla 
jedinečná nová vec. Teda ide o zavedenie nových nápadov, konceptov alebo ideí. Až zavedením 
procesu inovovania dokáže organizácia inovovať. Inovačný proces zahŕňa vývoj nového 
produktu od získania invencie po zavedenie produktu na trh. Ide o pripravenie a postupnosť 
uskutočňovania inovačných zmien. Výsledkom tohto procesu je realizovaná a využívaná 
zmena, teda inovácia [2]. 

II. MODELOVANIE INOVAČNÉHO PROCESU
Modelovanie procesov, čiže aj inovačných procesov sa zvyčajne využíva na ich 

optimalizáciu, aby v organizácii prebiehali procesy efektívne, s čo najlepšími výsledkami. 
Vytvárajú sa modely, ktoré predstavujú zjednodušené znázornenie skúmaného systému 
zhodujúce sa s originálom v podstatných vlastnostiach [3]. Existuje mnoho nástrojov na 
modelovanie, procesov, napr. QPR Process Guide s možnosťou využitia BPMN štandardu. 

Cieľom inovačného procesu je určité zlepšenie výrobkov, služieb, business procesov a pod.  
Inovácie sa vytvárajú na základe nápadov. Podané nápady prechádzajú triedením a nie každý 
dostane pozitívne hodnotenie. V skutočnosti inovačný proces, ktorý môže mať tisíce nápadov, 
v konečnom dôsledku využije len desiatky najhodnotnejších. Prezentovaný a namodelovaný 
inovačný proces zahŕňa nasledujúce roly:  Zadávateľ, Hodnotiteľ, Realizátor, Inovačný 
manažér, Vedenie organizácie. Inovačný proces je realizovaný pomocou informačného 
systému, inovačnej zóny. 

Autor nápadu, teda rola zadávateľa, zapíše svoj nápad do informačného systému. Ak 
zadávateľ daný nápad iba uloží, zaznamená sa v registrovaných nápadoch. Ak ho publikuje, 
bude dostupný už aj pre inovačného manažéra. Inovačný manažér následne priradí 
hodnotiteľom, ktorí budú mať za úlohu ohodnotiť konkrétny nápad. Vybraní hodnotitelia môžu 
nápad odmietnuť a vtedy sa presunie do archívu nápadov, slúžiaceho aj ako banka nápadov, 
ktoré sa v budúcnosti môžu využiť. V prípade schválenia nápadu sa presunie do fázy prípravy 
projektu. Po pripravení a schválení sa môže projekt realizovať. 

Tento všeobecný popis (model) inovačného procesu je možné implementovať v rôznych 
oblastiach, nie len v prostredí univerzity, je teda referenčným modelom použiteľným v rôznych 
podmienkach. Zavedením inovačného procesu do aplikácie, organizácia má k dispozícii aj 
prostredie, zónu pre efektívne vytváranie inovačných návrhov a z nich v konečnom dôsledku aj 
prostriedok na podporu generovania projektov pre zlepšovanie štandardných procesov 
v organizácii [4]. 
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III. IMPLEMENTÁCIA INOVAČNÉHO PROCESU DO WEB APLIKÁCIE

A. Microsoft SharePoint 2010 
Na implementáciu inovačného procesu do web aplikácie v podobe portálu bola použitá 

technológia MS SharePoint 2010.  Používatelia a tímy pracujúci s touto technológiu, si môžu 
vytvoriť svoje webové lokality na zdieľanie informácií s ostatnými. Umožňuje im napr. 
jednoduché spravovanie dokumentov a publikovanie zostáv, vďaka čomu môžu pracovníci 
prijímať správnejšie rozhodnutia [5] a rýchlo reagovať na meniace sa potreby podniku. Prínosné 
je nielen zdieľanie nápadov a odborných skúseností pracovníkov, vytváranie vlastných riešení 
pre špecifické potreby, ale organizácii to pomáha aj šetriť čas, redukovať náklady na školenia, 
údržbu a umožňuje tak zamerať sa na vyššie podnikové priority [6]. 

B. Inovačná zóna KKUI 
Prezentovaná web aplikácia predstavuje tzv. Inovačnú zónu KKUI (Katedra kybernetiky 

a umelej inteligencie), ktorá je vyhradeným a chráneným priestorom v organizácii, teda v tomto 
prípade v prostredí univerzity, so špecifickými riadiacimi, realizačnými, hodnotiacimi 
a motivačnými pravidlami. V inovačnej zóne ide o podporovanie vytvárania nových inovácií, 
teda slúži na ich akceleráciu [7]. Nie každý je schopný svoje nápady previesť aj do reality, preto 
je inovačná zóna výborným priestorom nielen pre podávanie rôznych nápadov, ale vedie až 
k realizácii a implementácii novej inovácie. Dostať sa ale až ku samotnej realizácii si vyžaduje 
vytvorenie postupnosti činností, teda uceleného procesu, ktorý v sebe zahŕňa vytvorenie, zber, 
hodnotenie, financovanie a samozrejme implementáciu nápadov do projektov. Inovačná zóna 
zahŕňa všetky tieto činnosti. 

Inovačná zóna KKUI je podstránkou Kolaboračného portálu KKUI, slúžiaceho na 
kolaboráciu zamestnancov a študentov KKUI FEI TUKE. Prístup k aplikácii je možný cez 
akýkoľvek webový prehliadač. Aplikácie vytvorené v nástroji MS SharePoint plne podporuje 
MS Internet Explorer, ostatné prehliadače sú podporované s určitými obmedzeniami. 
K aplikácii je možné sa pripojiť len v rámci siete TUNET, nakoľko to nie je potrebné zatiaľ 
rozširovať mimo siete, keďže používateľmi sú len vybraní pracovníci a študenti Technickej 
univerzity v Košiciach. 

Obr. 1 Úvodná stránka Inovačnej zóny KKUI 

Obsah a štruktúra portálu vyplýva z namodelovaného inovačného procesu. Stránky, ktoré 
tvoria lokalitu sú nasledovné: 

 Home (domovská stránka) – poskytuje základné informácie o Inovačnej zóne,
správy, všetky nápady a grafickú prezentáciu modelu inovačného procesu. 

 Portál KKUI – je odkazom na nadriadenú stránku Kolaboračného portálu KKUI.
 Nápady – touto podstránkou začína inovačný proces. Používatelia tu podávajú

prostredníctvom formulára svoje inovačné nápady.
 Priradenie hodnotiteľov – je druhým krokom inovačného procesu. Formulár na

priradenie hodnotiteľov edituje inovačný manažér.
 Hodnotenie nápadov – je priestorom pre hodnotiteľov na hodnotenie nápadov a na
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komunikáciu s autorom, teda zadávateľom, o detailoch nápadu. Schválené nápady 
sa posúvajú do poslednej fázy inovačného procesu, ktorou je príprava projektov. 
Odmietnuté nápady sa ukladajú do Archívu nápadov. 

 Príprava projektov – obsahuje nápady, ktoré prešli schválením a z nich pripravené
projekty, ktoré prostredníctvom formuláru pripravil inovačný manažér. 

 Archív nápadov – obsahuje odmietnuté nápady.

C. Microsoft InfoPath 2010 
Základnými prvkami portálu sú formuláre, ktoré sú potrebné pri každej fáze inovačného 

procesu od podania návrhu až po prípravu projektu. Na vytváranie vlastných formulárov bol 
zvolený program MS InfoPath, ktorý je najčastejšie spájaný s nástrojom MS SharePoint.  

Za najdôležitejší formulár na inovačnej zóne je možné považovať formulár na zápis nápadu, 
prostredníctvom  ktorého má autor nápadu možnosť zapísať svoju myšlienku do informačného 
systému.  

Obr. 2 Formulár na podanie nápadu zo stránky Nápady 

IV. ZÁVER
Vytvorená aplikácia v nástroji MS SharePoint 2010 predstavuje portál, resp. inovačnú zónu 

na generovanie inovatívnych nápadov so zámerom ich realizácie na časti Katedry kybernetiky 
a umelej inteligencie FEI TUKE. Má zmysel nie len na podávanie, teda zápis nápadov, ale aj na 
ich zdieľanie medzi používateľmi Inovačnej zóny s cieľom vytvárania ďalších inovatívnych 
myšlienok a podpory ich realizácie. Význam takýchto aplikácii je v súčasných podnikoch a 
organizáciách čoraz väčší, pretože organizácie, ktoré nedokážu inovovať, prestanú 
z dlhodobého hľadiska existovať.  
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Abstrakt — Aj keď existujú rôzne implementácie neurónových sietí dostupné pre sekvenčne 

pracujúce počítačové systémy, veľmi veľa z týchto modelov potrebuje enormné množstvo času pre 

fázu trénovania neurónovej siete a to v prípade, že sieť je veľká. Implementácia týchto modelov na 

paralelnom počítačovom systéme môže významne skrátiť čas učenia, avšak konvenčné formulácie 

základných neurónových algoritmov sťažujú implementáciu neurónových sietí na existujúcom 

paralelnom technickom vybavení. Preto na Katedre počítačov a informatiky Technickej univerzity 

v Košiciach sa hľadalo riešenie na efektívne paralelizovanie siete v podobe algoritmického 

mapovania viacvrstvovej doprednej siete so spätným šírením chyby na vyvíjaný masívne paralelný 

systém DF KPI. 

Kľúčové slová — neurónová sieť, paralelizmus, paralelná počítačová architektúra, princíp toku 

dát 

I. ÚVOD 

Jedným z možných riešení ako dosiahnuť vyššiu výkonnosť počítačových systémov 

predstavuje koncepcia architektúr vysokovýkonných paralelných počítačových systémov [1]. 

Multiprocesorové systémy je možné použiť na paralelnú realizáciu výpočtov týkajúcich sa 

asociačných a klasifikačných úloh [2], [3]. Na efektívne riešenie vyššie popísaných úloh sa 

používajú neurónové siete, v ktorých výpočet prebieha v zmysle „data-driven“. Riadenia tohto 

typu je charakteristické pre počítačové systémy riadené tokom dát [4], v ktorých procesor 

(z pohľadu neurónových sietí, neurón) vykoná danú inštrukciu akonáhle sú dostupné všetky 

operandy na jej vykonanie. Spracovania inštrukcií v modeli „data-driven“ využíva implicitný 

paralelizmus, čo je podstatná vlastnosť neurónových sietí.  Využitie implicitného paralelizmu 

v neurónových sieťach [5], koncepcia prúdového spracovania vzorov vo fáze učenia siete, 

paralelná implementácia trénovacieho algoritmu so zameraním na neurónové siete 

s kontrolovaným učením opisovaných v kapitolách tohto článku, je súčasťou výskumu rozšírenia 

DF KPI systému pre implementáciu umelých neurónových sietí vyvíjaného na Katedre 

počítačov a informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite 

v Košiciach, Slovenská republika. 

Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú paralelizmami vo výpočte umelých neurónových sietí, 

možnosťou zvýšenia inherentného paralelizmu v týchto sieťach, zavedením prúdového 

spracovania vzorov vo fáze učenia, paralelizáciou trénovacieho algoritmu a návrhom prúdových 

jednotiek v data flow architektúre prispôsobenej na riešenie klasifikačných úloh. 

II. PRÚDOVÉ SPRACOVANIE VZOROV V NEURÓNOVÝCH SIEŤACH

Charakteristickou vlastnosťou počítačov riadených tokom dát (DF – data flow) je to, že 

inštrukcie programu DF pasívne čakajú na príchod určitej kombinácie svojich argumentov. 

Sprístupňovanie týchto argumentov sa organizuje ako údajový prúd riadenia v zmysle „data-

driven“. Interval čakania inštrukcie na príchod operandov reprezentuje jej výberovú fázu, 

v priebehu ktorej dochádza k alokácii výpočtových zdrojov. Základom DF výpočtového modelu 

je mapovanie úloh na procesorové elementy (CE). Vo všeobecnosti úlohu je potrebné rozložiť 

na menšie komunikujúce procesy, ktoré sú reprezentované data flow programom [6]. DF 

výpočtový model (DF program) umožňuje detegovať paralelizmus na úrovni strojových 

inštrukcií a poskytuje efektívny mechanizmus využitia inherentného paralelizmu skrytého 
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v umelých neurónových sieťach. Plánovanie výpočtu je založené na dostupnosti dát, podobne 

ako je to v neurónových sieťach [7]. Data flow výpočtový model, resp. program DF sa 

zobrazuje pomocou grafu toku dát (DFG). V DFG uzly reprezentujú asynchrónne aktívne členy 

(operátory, inštrukcie, úlohy) a hrany reprezentujú komunikačné cesty na prenos a smerovanie 

správ (údajových balíkov, operandov). Správy sú generované uzlami počas ich aktivácie alebo 

prijímané z externého prostredia počas inicializácie výpočtu. Keďže DFG stelesňuje univerzálnu 

paradigmu pre popis toku dát v danom systéme, formálne mapovanie neurónových sietí na DFG 

je možné použiť pri implementácii umelých neurónových sietí na rozličných počítačových 

architektúrach [5], [7]. 

Nasledujúce kapitoly sú zamerané na digitálnu implementáciu (na simuláciu) viacvrstvovej 

doprednej siete s metódou spätného šírenia chyby v prostredí architektúry DF KPI a na 

uplatnenie paralelizmu na úrovni uzlov a synaptických spojení s možnosťou využitia prúdového 

spracovania vzorov. 

III. PRÚDOVÝ MODEL ARCHITEKTÚRY POČÍTAČA DF KPI

Architektúra DF KPI je navrhovaný ako dynamický systém s priamym spájaním operandov 

[4], [8] a je prispôsobený riešeniu klasifikačných úloh pomocou neurónovej siete. Popis 

architektúry na systémovej úrovni abstrakcie zahŕňa v sebe veľký počet operačných jednotiek na 

ktoré sú mapované jednotlivé vrstvy neurónovej siete. Kombinácia lokálneho CF modelu 

(výpočet aktivačných hodnôt prebieha sekvenčne) s globálnym DF modelom umožňuje 

efektívne organizovať paralelnú implementáciu neurónovej siete. Model architektúry počítača 

DF KPI je súčasťou komplexného DF systému, ktorý zahrňuje i podporné komponenty 

výpočtového prostredia DF pre realizáciu definovaného aplikačného určenia [4].  

Štruktúrna organizácia (Obr. 1a) modelu architektúry počítača DF KPI pozostáva 

z nasledujúcich základných komponentov: 

 CP – koordinačné procesory sú určené na riadenie, koordinovanie a spracovanie

inštrukcií programu DF, na základe prítomnosti ich operandov;

 DQU – údajový front, je jednotka, určená na ukladanie aktivačných značiek (DT -

údajových tokenov), reprezentujúcich operandy, ktoré čakajú na spájanie v priebehu

vykonávania programu;

 IS – inštrukčná pamäť je pamäť inštrukcií (DFI) programu DF v tvare kódu príslušného

grafu DF (DFG);

 FS – pamäť rámcov je pamäť spájacích (párovacích) vektorov, pomocou ktorých CP

zisťuje prítomnosť operandov na vykonanie operácie definovanej operátorom (uzlom)

v DFG.
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Obr. 1 (a) Architektúra systému DF KPI; (b) štruktúrna organizácia; (c) CP a prúdové stupne predprocesnej jednotky 
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Podporné komponenty systému DF sú potrebné pre vytvorenie reálneho výpočtového 

prostredia. V danej architektúre ich tvoria: 

  HOST – hlavný počítač pre zabezpečenie štandardných funkcií počítačového systému

výpočtového procesu DF;

  Jednotka IT – jednotka informačných technológií je jednotka pre vytvorenie

špecializovaného aplikačného prostredia (virtuálna realita, diagnostika, e-learning);

  Špecializovaná V/V jednotka – špecializované V/V procesory pre rýchle priame

vstupy/výstupy do modulu DF (štandardné V/V sa realizujú prostredníctvom hlavného

počítača).

Štruktúrna organizácia CP je navrhnutá ako dynamický multifunkčný systém [8] (Obr. 2), 

ktorý pozostáva z dvoch prúdových predprocesných jednotiek (Obr. 1b, Obr. 1c), z vykonávacej 

jednotky a komunikačnej jednotky. Predprocesné jednotky sa starajú o separovanie doprednej 

a spätnej fázy učenia siete algoritmom spätného šírenia chyby (BP algoritmus). Vykonávacia 

jednotka sa stará o vykonanie danej inštrukcie a komunikačná jednotka má za úlohu poslať 

výsledok do prepojovacej siete. 

Konvenčné formulácie základných neurónových algoritmov sťažujú implementáciu 

neurónových sietí na existujúcom paralelnom technickom vybavení, preto cieľom výskumu bolo 

nájsť optimálnu rozkladovú schému viacvrstvovej doprednej neurónovej siete s BP algoritmom 

učenia na jednotlivé koordinačné procesory paralelného systému DF KPI a preskúmať možnosti 

prúdového spracovania vzorov. Architektúra doprednej neurónovej siete a koncepcia mapovania 

neurónov jednotlivých vrstiev je uvedená na obrázku 2. 
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Obr. 2 Prúdové stupne predprocesnej jednotky 

IV. CENA VÝPOČTU

Algoritmus spätného šírenia chyby (BP algoritmus) patrí do triedy trénovacích algoritmov pre 

kontrolované učenie. Cieľom algoritmu je nájsť takú množinu váh (parametrov siete), aby sieť 

pri danom vstupe (pre daný vzor U
0
) poskytla požadovaný výstup D. Algoritmus je rozdelený 

do troch fáz: na fázu doprednú, na fázu spätného šírenia chyby a na fázu aktualizácie váh. Počet 

neurónov v sieti je označovaný symbolom N a v jednotlivých vrstvách N
i
 (i = 0,1,...,L), pričom 

N
0
 je počet neurónov vo vstupnej a N

L
 vo výstupnej vrstve. Charakteristika jednotlivých fáz 

a ich cena výpočtu (časová zložitosť) pre viacvrstvovú doprednú neurónovú sieť s BP 

algoritmom učenia sú uvedené nižšie: 

Dopredná fáza – Pre daný vzor U
0
 z trénovacej množiny, aktivačná hodnota neurónov skrytej 

a výstupnej vrstvy sa vypočíta podľa vzťahu  
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kde φ(.) je bipolárna sigmoidálna funkcia. Nech tadd, tmul a taf sú parametre určujúce čas 

potrebný na vykonanie operácie sčítavania, násobenia a výpočtu aktivačnej hodnoty. Zavedením 

substitučných rovníc 
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cena výpočtu doprednej fázy (c1) sa rovná 
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Fáza spätného šírenia chyby – V tejto fáze pomocou chybovej funkcie sa vypočíta 

zovšeobecnený chybový signál (l = 1, 2, ..., L-1) pre k-ty neurón v danej vrstve. Pre k-ty neurón 

vo výstupnej vrstve zovšeobecnení chybový signál L

k  sa vypočíta podľa vzťahu 
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(4) 

Zovšeobecnený chybový signál (l = 1, 2, ..., L-1) pre i-ty neurón v skrytej vrstve sa určí podľa 

vzťahu 

 

 
1

1

11

1

, 1,2,...,

l

l

N
l l l l

i ki k
N

kl l

ij j i

j

w i N

w o


 











 
 

 
   
     

  




  (5) 

Cena výpočtu fázy spätného šírenia chyby (c2) je 
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  (6) 

Fáza aktualizácie váh – V tejto fáze sa vykoná aktualizácia váh na základe 
l

j  a 1l

io   . 

1, 1,2l l l l

ij ij i jW W o l    ,...,L 

Kde η je rýchlosť učenia. Cena výpočtu tejto fázy (c3) je vyjadrená ako: 
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 (7) 

Použitím (3), (6) a (7) celková cena trénovania neurónovej siete pre jeden vzor z trénovacej 

množiny v prípade výpočtu na jednom výpočtovom elemente je daná ako 
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  (8) 

V. CENA ALGORITMICKÉHO MAPOVANIA 

Mapovacia schéma navrhnutá pre paralelizáciu neurónovej siete a na implementáciu 

v architektúre DF KPI, čerpá z paralelizmu tak na úrovni neurónov ako aj na úrovni 

synaptických váh. V prípade paralelizmu na úrovni neurónov, všetky vstupné synapsie neurónu 

vzhľadom na procesný element ku ktorému bol neurón priradený sú alokované na danom 

procesnom elemente. V prípade paralelizmu na úrovni synaptických spojení, na danom 

procesnom elemente ku ktorému bol príslušný neurón priradený sú alokované len výstupné 

synapsie. Použitá rozkladová schéma predpokladá MLP neurónovú sieť, pričom využíva 

paralelizmus na úrovni neurónov v prípade skrytej vrstvy. Váhy sú počítane paralelne podľa 

paralelizmu na úrovni synaptických spojení. Podľa obrázka 2, skryté vrstvy l = 1, ..., L-2 sú 

mapované jedna k jednej na koordinačné procesory a neuróny v poslednej skrytej vrstve sú 

rozdelené do  2p P L    tried – v každej triede sa nachádza 1 /N p  neurónov – kde P je 

počet koordinačných procesorov systému označovaných ako CPi, i = 0, 1, ..., P-1. Vstupná 
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vrstva spolu s prvou skrytou vrstvou je mapovaná na prvý koordinačný procesor a výstupná 

vrstva je spoločná pre každý CPi (i = L-2, L-1, ..., P-1). 

Podobne ako v prípade sekvenčnej verzie algoritmu spätného šírenia chyby, aj v tomto 

prípade algoritmus je rozdelený do troch fáz, na fázu doprednú, spätného šírenia chyby 

a aktualizácie váh. Charakteristika jednotlivých fáz a ich cena výpočtu vzhľadom na NS 

s variabilným počtom skrytých vrstiev sú uvedené nižšie: 

Dopredná fáza – V tejto fáze sa vypočíta výstup neurónu mapovaného na daný CPi. Pre daný 

vzor z trénovacej množiny použitím (1) sa vypočíta výstup neurónov v skrytých vrstvách. Pre 

určenie výstupu neurónov uložených vo výstupnej vrstve potrebujeme výstupy a hodnoty váh 

počítaných na iných CPj. Cena výpočtu tejto fázy preto bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť 

je reprezentovaná výpočtom aktivačnej hodnoty a následne výstupom jednotlivých neurónov 

a druhá časť je určená komunikačným časom ( F

comT , prenos potrebných údajov) medzi 

koordinačnými procesormi CPj (j = L-2, L-1, ..., P-1) 
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   (9b) 

Fáza spätného šírenia chyby – V tejto fáze každý uzol vypočíta zovšeobecnení chybový 

signál l  (l = 1, 2, ..., L) vzhľadom na lokálny neurón. Časová zložitosť fázy spätného šírenia 

chyby je pre L = 2 
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a pre L > 2: 
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  (10b) 

Fáza aktualizácie váh – V tejto fáze sa vykoná aktualizácia váh lokálnych neurónov 

pridružených k CPi. Pre aktualizáciu váh medzi i-tym vstupným a j-tym skrytým neurónom 

potrebujeme poznať výstup i-teho vstupného neurónu a hodnotu chybového signálu 
1

j  pre j-ty 

skrytý neurón. Nakoľko vstupná aj výstupná synapsia je prezentovaná na každom koordinačnom 

procesore, preto vyžadované hodnoty sú uložené lokálne na koordinačnom procesore systému 

a preto c3 neobsahuje komunikačnú zložku: 
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Použitím (9a-b), (10a-b) a (11a-b) cena trénovania neurónovej siete pre jeden vzor z 

trénovacej množiny v prípade paralelnej implementácie pre L ≥ 3 a na systéme DF KPI 
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Z odvodenej rovnice (12a-b) je jasné, že cena výpočtu klesá a cena komunikácie rastie 

pridávaním koordinačných procesorov do systému. Z toho je evidentné, že existuje optimálny 

počet koordinačných procesorov siete pri ktorom celková cena bude minimálna. Optimálny 

počet uzlov siete sa získa riešením rovnice  

0
parC

P





 (13) 

VI. ZÁVER

Konvenčné algoritmy učenia neurónových sietí sú formulované pre sekvenčný model 

výpočtu, čo sťažuje implementáciu neurónových sietí do prostredia masívne paralelných 

systémov. Základný model umelej neurónovej siete má niekoľko charakteristík, ktoré vyžadujú 

masívne paralelnú implementáciu. Tieto charakteristiky zahŕňajú vysoko paralelné operácie, 

jednoduché vykonávacie jednotky (neurón), lokálnu pamäť pre neurón s malou kapacitou 

(zdieľaná pamäť) a chybovú toleranciu prepojenia neurónov. Teda cieľovou architektúrou pre 

implementáciu umelých neurónových sietí môžu byť vysoko paralelné počítačové systémy 

s jednoduchými vykonávacími jednotkami. Keďže existuje silná analógia medzi neurónovými 

sieťami a data flow grafmi, data flow počítače (a hlavne riadenie výpočtu v zmysle data-driven) 

predstavujú vhodnú architektúru na implementáciu neurónových sietí. Poznatky uvedené 

v tomto článku poukázali na existenciu optimálneho počtu (13) procesných elementov, 

začlenením ktorých do výpočtu sa minimalizuje čas potrebný na realizáciu fázy učenia s BP 

algoritmom. Navyše z vlastnosti (12a-b) vyplýva, že ak  

1

1

L
i

i

N P




  

potom zrýchlenie výpočtu oproti sekvenčnému spracovaniu bude konvergovať k číslu P., t.j. 

počtu koordinačných procesorov. 
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Abstrakt – V súčasnej dobe má sledovanie objektov vo videosekvenciách vel’ký význam.
Nevýhodou sledovania objektov v reálnom čase je výpočtová náročnost’ riešenia. Existuje
vel’a účinných metód na sledovanie objektov. Jednou z nich je aj časticové filtrovanie,
ktoré patrí do skupiny sekvenčných Monte Carlo metód. Toto riešenie je efektívne pre
nelineárne systémy. V časticovom filtri sa na sledovanie využívajú častice. Každá častica
má svoju váhu. Na sledovanie sa môžu použit’ rôzne vizuálne vlastnosti objektu. Patrí
medzi ne napríklad farba, tvar alebo obrys. Každá z týchto sledovacích techník má svoje
výhody aj nevýhody, preto sa najčastejšie používa ich kombinácia. Tento článok je zameraný
na sledovanie objektov vo videosekvencii podl’a farby. Vykonala sa simulácia vybraného
algoritmu v programovom prostredí MATLAB v rôznych situáciách.

Kl’účové slová – videosekvencia, sledovanie objektov, časticový filter, farba, tvar, obrys

I. ÚVOD

V poslednom čase je stále rastúci záujem o sledovanie objektov vo videosekvenciách. Používa
sa napríklad v doprave, kde sa riadi premávka na základe vizuálnej informácie, pri priemyselných
kamerách na sledovanie objektov, ale nachádza uplatnenie aj v medicíne, robotike a v mnohých
iných oblastiach l’udských aktivít. Často je ciel’om sledovania získat’ trajektóriu pohybu jedného
alebo dokonca viacerých objektov v čase a priestore. Sledovanie objektov vo videosekvenciách
je vel’mi náročná úloha, pretože väčšinou sa objekty sledujú v reálnom čase. To znamená, že sa
kladú vel’ké nároky na výpočet množstva dát za vel’mi krátky čas. Vel’mi dôležitá čast’ v oblasti
sledovania je detekcia objektu. Ide o určenie výskytu daného objektu v sekvencii snímok, ako aj
čo najpresnejšie určenie jeho polohy. Princípom sledovania je teda detekcia zmien jeho polohy
v priestore a čase.

Jednou zo spol’ahlivých sledovacích metód pre takéto nelineárne systémy je časticové fil-
trovanie. Ide o sekvenčné Monte Carlo metódy. Pomocou časticového filtra je snaha sledovat’
objekt nastavením vážených častíc. Tieto častice sa šíria v závislosti na pohybe objektu. Váhy
častíc sú založené na pravdepodobnosti a mali by sa menit’ v závislosti od pozorovania pri
aktuálnej snímke. Ak sa vo videosekvencii nachádza viac sledovaných ciel’ov, vznikajú určité
problémy, a práve na takéto situácie je vhodné časticové filtrovanie. Samozrejme pri sledovaní
vznikajú aj iné problémy. Ak vytvorené algoritmy majú byt’ úspešné, musia sa tieto problémy
správne riešit’. Patrí medzi ne napríklad problém postupného zmenšovania počtu častíc s vel’kými
váhami pri d’alších iteráciách. Vznikne situácia, ked’ významnú váhu bude mat’ zo všetkých častíc
len niekol’ko. Tento problém bude podrobnejšie opísaný v 2.kapitole. Tiež je to vol’ba vhodného
návrhu distribúcie, pravdepodobnost’ ocenenia váh a výpočtová zložitost’ pre efektívnu realizáciu.

Objekt môže byt’ sledovaný rôznymi sledovacími technikami. Najčastejšie sa používa sledovanie
podl’a farby, kde ciel’om časticového filtra je definovat’ farebnú informáciu sledovaného objektu
a porovnat’ ju s referenčnou farbou. Týmto sa priamo spracovávajú váhy častíc a zmeny pohybu
objektu. Ďalšou metódou je sledovanie pomocou tvaru objektu. Meria sa podobnost’ tvarov, pri
ktorom sa snaží nájst’ zhoda v tvare medzi objektom a vzorom. Iné metódy sa snažia nájst’
objekt pomocou jeho obrysu alebo pohybu. Najväčšiu popularitu majú v súčasnosti metódy, ktoré
využívajú kombináciu týchto techník súčasne.

II. ČASTICOVÉ FILTROVANIE

Ide o sekvenčné metódy Monte Carlo založené na hmotnom bode reprezentácie hustoty pravde-
podobnosti, ktoré sa používajú na všetky stavy modelu. Pomocou časticového filtra je snaha
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priblížit’ filtrovanú distribúciu nastavením vážených častíc. Váhy častíc sú založené na pravde-
podobnosti a potom tieto častice sa šíria v závislosti na pohybe modelu [1]. Váha každej častice
by sa mala menit’ v závislosti na pozorovaní pri aktuálnej snímke. Problém filtrovania zahŕňa
odhad stavového vektora v čase t, vzhl’adom k všetkým meraniam až do(vrátane) času t, ktorý
označíme y1:t. V Bayesovom nastavení môže byt’ tento problém formovaný ako výpočet rozdele-
nia p(xt|y1:t), ktoré môže byt’ vykonané rekurzívne v dvoch krokoch. Časticový filter sa skladá
z dvoch krokov: predikcie a aktualizácie [2].

V kroku predikcie, p(xt|y1:t) je počítaný z filtrovacej distribúcie p(xt−1|y1:t−1) v čase t−1 [2].
Vzhl’adom k tomu všetky dostupné pozorovania y1:t−1 = {y1, . . . , yt−1} až do doby t− 1, kde
na predpoved’ sa používa pravdepodobnostný systém prechodu modelu p(xt|xt−1) predpovedat’
nasledujúci stav v čase t sa dá takto [1]:

p(xt|yt−1) =

∫
p(xt|xt−1)p(xt−1|y1:t−1)dxt−1 (1)

kde p(xt−1|y1:t−1) je známa vd’aka rekurzii. Distribúcia p(xt|xt−1) môže byt’ daná predchádza-
júcim stavom xt, pred získaním posledného merania yt. V kroku aktualizácie predchádzajúci stav
je aktualizovaný s novým meraním yt pomocou Bayesovho pravidla pre získanie nasledujúceho
stavu xt [2].

Inak povedané, v čase t, meranie yt je k dispozícii, stav môže byt’ aktualizovaný pomocou
Bayesovho pravidla:

p(xt|y1:t) =
p(yt|xt)p(xt|y1:t−1)

p(yt|y1:t−1)
(2)

Kde p(yt|xt) je popísané pozorovacou rovnicou [1].
Sekvenčné dôležité vzorkovanie (SIS) je najzákladnejšia Monte Carlo metóda. V odvodení SIS

algoritmu je vhodné zvážit’ plné rozloženie v nasledujúcom stave v čase t− 1, p(x0:t−1|y1:t−1),
skôr než filtrovanej distribúcie p(xt−1|y1:t−1), ktorá je marginálna v nasledujúcej distribúcii,
pokial’ ide o xt−1. Myšlienka SIS je aproximovat’ d’alšiu distribúciu v čase t−1, p(x0:t−1|y1:t−1)
s nastavenými váhami pre vzorky {xi0:t−1w

i
t−1}Ni=1 tiež nazývané častice a rekurzívne aktualizo-

vat’ tieto častice na získanie aproximácie nasledujúcej distribúcie v d’alšom časovom kroku.
SIS je založená na IS. V IS jedna aproximácia ciel’ovej distribúcie p(x) používa vzorky odobraté

z návrhu distribučného q(x). IS sa obvykle používa, ked’ je t’ažké vzorkovat’ priamo z ciel’ovej
distribúcie samotnej, ale ovel’a jednoduchšie je vzorkovat’ z navrhovanej distribúcie [2].

V časticovom filtri pri nasledujúcej p(xt|y1:t) je aproximovaná konečným nastavením vzoriek
N{xit}i=1,...,N , s významom váhy wi

t. Kandidátne vzorky x̂it sú čerpané z dôležitej distribúcie
q(xt|xi:t−1, y1:t) a váhy vzoriek sú wi

t:

xit ≈ q(xt|xit−1, yt) (3)

wi
t = wi

t−1

p(yt|x̂it)p(x̂it)|xit−1

q(x̂t|x1:t−1, y1:t)
(4)

Obr. 1 Ukážka SIS filtrovacieho algoritmu na lineárnom Gaussovaom modeli

Na Obr. 1 je vidiet’ červenú čiaru, ktorá ukazuje stav xt, každý časový krok t, modré kruhy
ukazujú merania yt v zodpovedajúcich časových krokoch. Sivé bodky ukazujú častice generované
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algoritmom SIS v každom časovom kroku. Váhy častíc sú zastúpené v sivých úrovniach bodiek.
Tmavšie farby reprezentujú väčšie váhy. V tomto príklade bolo použitých n = 50 častíc[2].

Treba si všimnút’, že váhy častíc zastúpené v sivých úrovniach bodov v tomto obrázku, sú
spočiatku rovnorodé (majú jednu farbu), ale postupne v čase dominujú častice s menšou váhou.
To vytvára určitý problém. V praxi iterácia aktualizačnej rovnice (4) vedie k tomuto problému
zmenšovania, kde len niekol’ko častíc bude mat’ významnú váhu a všetky ostatné častice budú
mat’ vel’mi malé váhy. Tento problém sa zvyčajne meria odhadom efektívnej vel’kosti vzorky[2]:

Neff =
1∑N

i=1(w
i
t)

2
(5)

kde menšie Neff znamená väčší rozptyl váh.
V tomto príklade filter SIS s n = 50 časticami bol aplikovaný lineárne na Gaussový stavový

priestor modelu s 500 časovými krokmi. Ak sa zvyšuje t, Neff klesá vel’mi rýchlo z počiatočnej
hodnoty 50 na hodnoty menšie ako 5, čo naznačuje, že pre vel’ké t, má významné váhy len hŕstka
častíc [2].

Jeden zo spôsobov ako riešit’ problém zmenšovania váh je prevzorkovanie. Pri prevzorkovaní sa
vypracuje (s nahradzovaním) nový súbor n častíc z diskrétnej aproximácie do filtračnej distribúcie
p(xt|y1:t) (alebo do nasledujúcej distribúcie) v závislosti od vážených častíc [2]:

p(xt|y1:t) ≈
N∑
i=1

wi
tδxit (6)

Prevzorkovanie sa vykonáva vždy, ked’ efektívna vzorkovacia vel’kost’ Neff klesne pod určitú
hranicu. Treba si uvedomit’, že prevzorkovanie sa vykonáva nahradením častíc. Dôležité je tiež
to, že váha nových častíc bude rovná 1/n. Čiže prevzorkovanie sa účinne zaoberá problémom
postupného zmenšovania váhy častíc tak, že sa postupne zbavuje častíc s vel’mi malou váhou. To
však predstavuje nový problém, nazvaný problém ochudobnenia. Vzhl’adom k tomu je pravde-
podobné, že častice s vel’kými váhami budú vypracované niekol’kokrát počas prevzorkovania a
častice s malou váhou pravdepodobne nebudú vypracované vôbec, bude mat’ rozmanitost’ častíc
tendenciu klesat’ po každom kroku prevzorkovania. V krajnom prípade sa môžu všetky častice
„zrútit’“ do jedinej častice. Ked’ bude jedna vzorka skúšat’ reprezentovat’ celú distribúciu, bude
to mat’ negatívny vplyv na kvalitu aproximácie v rovnici (6) [2].

III. SLEDOVANIE OBJEKTOV PODL’A FARBY

Výber správnej sledovacej techniky zohráva kl’účovú úlohu pri sledovaní. Výber sledovacej
techniky na sledovanie objektu úzko súvisí s reprezentáciou objektov. Napríklad, farba je použitá
ako sledovacia technika pre reprezentáciu založenú na báze histogramu [3].

Táto čast’ sa bude zaoberat’ integráciou farebných distribúcií do časticového filtrovania. Farebné
distribúcie sú použité tak, aby boli robustné k čiastočnému prekrytiu objektu, jeho rotácie, zmene
vel’kosti objektu, a aby algoritmus mal dobrú výpočtovú zložitost’. To znamená, že ciel’om
modelu časticového filtra je definovat’ farebnú informáciu sledovaného objektu. Sledovač by mal
nájst’ najpravdepodobnejšiu vzorku distribúcie. Model porovnáva súčasné hypotézy časticového
filtra pomocou koeficientu Bhattacharyya, ktorý je populárny mierou podobnosti medzi dvoma
distribúciami. Navrhovaná sledovacia metóda priamo spracováva váhy a zmeny pohybu objektov
[4].

Ciel’om modelu je sledovanie objektu s časticovým filtrom porovnaním aktuálneho histogramu
s histogramom v referenčnej pozícii použitím Bhattacharyya vzdialenosti. Nie je vyžadovaná
kompletná segmentácia obrazu, len treba vyhodnotit’ situáciu na ukážkových pozíciách. Farebná
informácia je použitá pri časticovom filtrovaní pri inicializácii a dôležitom vzorkovaní. Tento
model má výhodu pri porovnávaní objektov, ktoré majú podobný histogram. Farebné distribúcie
sú reprezentované histogramami, ktoré sú zostavené s funkciou h(xi), ktorá prirad’uje jednu z m-
zložiek danej farby v mieste xi. Tieto histogramy sa obvykle počítajú v priestore RGB pomocou
kocky 8× 8× 8, kde každá farba má svoju os. Spolu máme 512 zložiek [4].

Farebná distribúcia p(y) = {p(y)(u)}u=1,...,m v mieste y je vypočítaná ako:

p(y)(u) = f
I∑

i=1

k

(
||y − xi||

a

)
δ[h(xi)− u] (7)

kde ρ je Kroneckerová delta funkcia a tento parameter sa používa na prispôsobenie vel’kosti
oblasti na sledovanie.
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V princípe sledovania sa odhaduje stav aktualizácie v každom časovom kroku obsahujúce
aj nové pozorovania. Preto potrebujeme také meranie, ktoré je založené na farebnej distribúcii.
Populárne meranie medzi dvomi distribúciami p(u) a q(u) je koeficient Bhattacharyya [5].

ρ[p, q] =

∫ √
p(u)q(u)du (8)

Vzhl’adom k diskrétnym hustotám, ako sú farebné histogramy p = {p(u)}u=1,...,m a q =
{q(u)}u=1,...,m, koeficient je definovaný ako:

ρ[p, q] =
m∑

u=1

√
p(u)q(u) (9)

Čím je väčšie ρ, tým sú distribúcie viac podobné. Pre dva identické histogramy dostaneme
ρ = 1, čo naznačuje perfektnú zhodu. Ako vzdialenost’ medzi dvomi distribúciami definujeme
rozmer:

d =
√
1− ρ[p, q], (10)

ktorý sa nazýva vzdialenost’ Bhattacharyya [4].
Ked’že chceme podporované vzorky, ktorých distribúcie farby sú podobné sledovanému modelu,

vzdialenost’ Bhattacharyya je použitá na váženie. Pravdepodobnost’ každej vzorky

π(n) =
1√
2πρ

e
− d2

2ρ2 =
1√
2πρ

e
− (1−ρ[p(s(n)),q])

2ρ2 (11)

je určená Gaussovým rozptylom ρ [4].

IV. SIMULÁCIE V PROGRAMOVOM PROSTREDÍ MATLAB

Ak poznáme polohu a rýchlost’ objektu, môžeme predvídat’ polohu objektu v nasledujúcej
snímke za predpokladu lineárneho pohybu objektu. Lenže objekty sa často krát pohybujú ne-
lineárne. Ak by sme mali len jednu časticu pri takom pohybe, potom by sme sa netrafili do
sledovaného objektu v nasledujúcej snímke. Ale ak máme viac častíc, je vel’ká šanca, že aspoň
jedna častica bude blízko objektu. Treba si uvedomit’, že každá častica má trochu iné umiestnenie
a rýchlost’.

Častice, ktoré sú na sledovanom objekte majú vel’kú váhu a tie, ktoré sú mimo objektu majú
váhu menšiu. Tie častice s vel’kou váhou sú vhodnejšie na vybratie do d’alšej iterácii. Vyberie sa
rovnaký počet častíc, aby v d’alšej iterácii ich bolo rovnaké množstvo. Častice s vel’kou váhou
môžu byt’ zvolené aj niekol’ko krát, čo vedie k identickým kópiám. To znamená, že je povolené
viacnásobné vyzdvihnutie jednej častice. Zatial’ čo iné častice s nízkymi váhami nesmú byt’
zvolené vôbec. Čiže častice, ktoré sú mimo objektu, sa vymažú. Vykoná sa to prevzorkovaním
častíc, kde sa nahradia častice podl’a ich pravdepodobnosti.

Stav je v tomto prípade definovaný pozíciou a rýchlost’ou objektu X = (x, y, ẋ, ẏ). Kde x, y je
pozícia častíc a ẋ, ẏ je ich rýchlost’. Merania sú vlastne zistenia farby pixelu, na ktorom existujú
častice Y = (r, g, b). Preto sa musí získat’ pozícia každej častice (x, y) v snímke a zistí sa farba
každého pixelu (r, g, b), na ktorých sa častice nachádzajú. Potom sa porovná táto farba pixelu,
na ktorom je častica s referenčnou farbou. Čím je farba častice viac podobná referenčnej, tým je
aj jej váha väčšia.

Pri sledovaní objektov vo videosekvenciách, ktoré prebiehajú v reálnom čase, napríklad zo
zdrojov webkamery, je výpočtový čas vel’mi dôležitý. Tento algoritmus zvláda videosekvenciu
o rozlíšení 640× 480 pixelov.

Nie je vel’mi pohodlné zadávat’ RGB farbu objektu manuálne v programe. Presný odtieň farby
objektu sa nedokáže zistit’ rýchlo. Preto používatel’ vytvorí rámček v prvej snímke na objekte,
ktorý chce sledovat’ príkazom roipoly a následne program sám vyhodnotí priemerný odtieň farby,
ktorý sa nachádza vo vnútri rámčeka. Príklad označenia objektu rámčekom je na obr. 2.

Ako náhle vstúpi objekt, ktorý chceme sledovat’ pred kameru, je pekne vidiet’ ako sa častice
presunú na tento objekt. V programe sa manuálne určí počet častíc. Ak je počet častíc vel’mi
vel’ký, nepriaznivo to vplýva na výpočtovú rýchlost’. Ak je malý, objekt nenájde správne a sle-
dovanie je potom neefektívne. V tomto prípade bol počet častíc nastavený na hodnotu 4000.

Sledovanie objektu podl’a farby je vel’mi ovplyvnené farbou pozadia, to znamená farbou
prostredia za objektom. Ak je farba pozadia podobná s farbou objektu, sledovanie je menej účinné.
Dokonca sa môže stat’, že objekt prestane byt’ sledovaný úplne. Sledovanie je tiež menej účinné,
ak sa zmení osvetlenie a objekt sa zosvetlí, alebo naopak stmavne. Na obr. 3 a 4 sú ukázané
príklady sledovania objektu s rôznym pozadím.

V praxi samozrejme častice vo videosekvencii neuvidíme. Vypočíta sa ich priemerná poloha.
Vznikne bod s priemernou polohou častíc, ktorý sa pohybuje vo videosekvencii. Podl’a pohybu
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Obr. 2 Snímka z webkamery s označeným rámčekom na objekte

Obr. 3 Sledovanie objektu s odlišnou farbou pozadia

tohto bodu sa môže zaznamenávat’ trajektória objektu a iné údaje, ktoré potrebujeme získat’ zo
sledovania. Na obr. 5 je vidiet’ objekt s už vypočítanou strednou hodnotou všetkých častíc, to
znamená priemernou polohou všetkých častíc. Tento bod je to znázornený žltou hviezdou na
objekte.

V. ZÁVER

Na sledovanie objektov sa v súčasnosti používajú rôzne sledovacie techniky. Tento článok sa
zaoberá sledovaním objektov vo videosekvencii pomocou časticových filtrov. Objekty sa dajú
popísat’ viacerými vizuálnymi vlastnost’ami. Medzi ne patrí napríklad farba, tvar alebo obrys.
Táto článok je zameraný na sledovanie objektov vo videosekvencii podl’a farby. V posledných
rokoch sa ukazuje, že sledovanie má vel’mi vel’ké využitie a v blízkej budúcnosti sa dopyt po
sledovaní objektov ešte zväčší.

Sledovanie objektov podl’a farby dosahuje vel’mi dobré výsledky pri čiastočnom prekrytí ob-
jektov. Tiež sledovanie objektov touto technikou je účinné pri rotácii objektu a pri zmene jeho
vel’kosti, ked’ sa objekt priblíži, alebo vzdiali. Ciel’om tohto časticového filtrovania je definovat’
farebnú informáciu objektu a porovnat’ ju s farbou referenčnou. Častice nachádzajúce sa bližšie
pri centre objektu, respektíve ak sa nachádzajú na pixeloch s viac podobnou farbou, majú väčšiu
váhu a tie, ktoré sú d’alej od centra a nachádzajú sa na pixeloch s farbou menej podobnou
referenčnej farbe, majú váhu menšiu. Sledovanie touto metódou má za určitých podmienok vel’ké
nevýhody. K zhoršeniu výsledkov pri sledovaní dochádza pri zmene osvetlenia a následne aj k
zmene farby objektu svetlejšej alebo tmavšej. Problém tiež nastáva, ak farba pozadia je vel’mi
podobná s farbou objektu.

Vybraný a zdokonalený algoritmus sledovania objektov podl’a farby pomocou časticových
filtrov sa odsimuloval v programovom prostredí Matlab. Ako náhle sa objekt ukázal vo video-
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Obr. 4 Sledovanie objektu s podobnou farbou pozadia

Obr. 5 Vypočítaná stredná poloha všetkých častíc

sekvencii, častice sa presunuli na tento objekt, lebo jeho farba v RGB bola viac podobná refe-
renčnej farbe. Simulácia sa vykonala v reálnom čase cez webkameru. Do programu bolo pridané
automatické získavanie farby pomocou rámčeka, ktorý si vytvorí používatel’. Následne program
sám vyhodnotí priemerný odtieň farby. Simulácia prebehla v dvoch odlišných situáciách. Najprv
bol objekt sledovaný s odlišnou farbou pozadia a potom s podobnou farbou pozadia. Táto simulácia
jasne ukázala, že efektivita sledovania v druhom prípade výrazne klesla. Ukázalo sa, že aj
výpočtovo náročné sledovanie môže byt’ použité pri sledovaní objektov v reálnom čase. Takéto
metódy v praxi dosahujú pomerne dobré výsledky, aj ked’ samozrejme je ešte čo zlepšovat’.
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Abstrakt — Článok sa zaoberá problematikou transformačného kódovania obrazov. Prezentuje 
použitie jednotlivých typov diskrétnych ortogonálnych transformácií, skalárneho lineárneho a 
nelineárneho kvantizátora a kódovania, ktoré sú algoritmizované pomocou programových 
prostriedkov „Matlab“. Výsledky sú zobrazené číselne aj vizuálne, sú porovnávané z hľadiska 
výberu jednotlivých typov transformácie, kvantizácie a kódovania obrazov.  

Kľúčové slová — diskrétna ortogonálna transformácia, DCT, HT, WHT, skalárne lineárne 
a nelineárne kvantovanie, transformačné kódovanie. 

I. ÚVOD 

Pri kódovaní obrazu sa požaduje reprezentovať výsledok pomocou čo najmenšieho počtu 
bitov za súčasného udržania istej kvality obrazu prijateľnej pre danú aplikáciu (napr. 
videokonferencia). Kódovanie sa vzťahuje aj na zvyšovanie kvality, aj na rekonštrukciu obrazu. 
Ak sa dokáže vylepšiť vizuálna stránka obrazu, alebo sa dokáže redukovať degradácia 
spôsobená napr. kvantizačným šumom, potom sa môže znížiť počet bitov potrebných na 
reprezentáciu obrazu pri danej kvalite [1], [4]. Efektívne metódy digitalizácie signálov, známe 
ako metódy efektívneho (úsporného) číslicového kódovania signálov, dosahujú kompresiu 
údajov, resp. redukciu rýchlosti prenosu údajov pri zachovaní kvality kódovania [3]. Kompresia 
údajov sa požaduje za účelom vysokej efektívnosti číslicového spracovania, prenosu a záznamu 
signálov. Dosahuje sa redukciou irelevancie a redundancie signálu.  

Medzi efektívne metódy kódovania pre zdroje s pamäťou patria predikčné, transformačné, 
extrapolačné, interpolačné metódy atď. Transformačné metódy patria medzi jedny 
z najúčinnejších. Článok sa zaoberá práve metódou jednorozmerného transformačného 
kódovania obrazu, jeho simuláciou pomocou programu Matlabu a zhodnotením dosiahnutých 
výsledkov.  

II. JEDNOROZMERNÉ TRANSFORMAČNÉ KÓDOVANIE

Väčšia kompresia údajov pri kódovaní korelovaných signálov sa dosiahne pomocou 
transformačného kódovania, ktoré používa diskrétne ortogonálne transformácie. Vplyvom 
kompresie energie v transformovanom bloku sa stavajú spektrálne koeficienty s malou 
disperziou nepodstatné (irelevantné). Potlačením tejto irelevancie sa dosahuje kompresia 
údajov. Typické vlastnosti transformačného kódovania sú: vysoká účinnosť kódovania, malá 
citlivosť na zmeny štatistických charakteristík vstupných signálov, zložitejšia technická 
realizácia oproti predikčným metódam kódovania a rozloženie kvantizačných a kanálových chýb 
na dané bloky vzoriek, bez prenosu do ďalších blokov vzoriek. 

Bloková schéma jednorozmerného transformačného kódovacieho systému (TKS) je na Obr.1. 

[2] Vektor vstupných vzoriek X  postupuje do procesora  priamej diskrétnej ortogonálnej 

transformácie s jadrom reprezentovaným transformačnou maticou U . Z výstupu tohto 

procesora sa získava vektor (blok) spektrálnych koeficientov XUY = . Každá zložka vektora

Y  (spektrálny koeficient), t.j. Yi (i=1, 2, ...,M, kde M je rozmer vektora) sa kvantuje, kóduje 

a prenáša číslicovým kanálom. Z výstupu dekódera sa získava kvantovaný vektor Y
~

′ , ktorý vo
všeobecnosti môže byť skreslený kanálovými poruchami. Tento sa ďalej transformuje 
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v procesore spätnej diskrétnej ortogonálnej transformácie na vektor Y
~

UX
~ 1 ′=′ −

, ktorý je

dekódovaným vektorom vstupného vektora X . 

Obr. 1  Bloková schéma jednorozmerného transformačného systému. 

Dôležite parametre TKS, ktoré ovplyvňujú jeho účinnosť kódovania, sú [2]: typ použitej 
diskrétnej ortogonálnej transformácie, rozmer vstupného vektora (M), výber a efektívnosť 
kvantovania spektrálnych koeficientov, výber a efektívnosť kódovania spektrálnych 
koeficientov. 

Jednou z výhod TKS je, že ich kvantizačné a kanálové chyby sa nerozširujú mimo vektor 
spätne transformovaných vzoriek. To znamená, že ak dôjde k chybe určitého spektrálneho 
koeficienta niektorého transformovaného vektora vplyvom kvantovania alebo prenosu kanálom, 
tak sa táto chyba po dekódovaní rozloží na všetky zložky daného vektora. Skreslenie 
dekódovaného signálu vplyvom kvantizačných a kanálových chýb bude závisieť od typu 
použitej transformácie a chybových spektrálnych koeficientov. Pravdepodobnosť kanálových 
chýb spektrálnych koeficientov s nízkymi sekvenciami bude pritom väčšia vplyvom veľkého 
počtu bitov, ktoré sa používajú na ich kódovanie.  

Diskrétne ortogonálne transformácie umožňujú reprezentovať obraz pomocou 
zovšeobecneného spektra jeho blokov/vektorov. V spektrálnej oblasti sa môžu potom 
vykonávať potrebné operácie, ktoré zaisťujú napr. rýchlejšie vyhodnotenie obrazov, umožňujú 
vylúčiť redundanciu a irelevanciu, atď. Niektoré operácie s obrazmi sa ľahšie realizujú 
v spektrálnej oblasti ako v časovej. Diskrétne ortogonálne transformácie nachádzajú široké 
využitie v mnohých oblastiach pri kompresii údajov, rozpoznávaní obrazov a analýze scén, 
analýze a syntéze rečových signálov, resp. analýze senzorových či biomedicínskych signálov, 
atď. [4]. Pri realizácii simulácie TKS boli na porovnanie vybraté tri druhy jednorozmerných 
diskrétnych ortogonálnych transformácií: Haarova transformácia (HT), Walshova-Hadamardova 
transformácia (WHT) a diskrétna kosínusová transformácia (DCT). 

III. PROGRAMOVÉ PROSTRIEDKY PRE SIMULÁCIU TRANSFORMAČNÉHO KÓDOVANIA

Programové prostriedky [6], [7] na implementáciu princípov transformačného kódovania boli 
vytvorené v programe Matlab [5]. Umožňuje prácu s predefinovanými šedotónovými obrazmi 
veľkosti 256x256 obrazových prvkov, ktoré boli vybrané tak, aby čo najlepšie demonštrovali 
možnosti TKS pri zmene jeho parametrov. Použili sme obrazy: Lena, Camman, Bridge, 
Goldhill, Einstein, Baboon, Barbara, Boat, Peppers Užívateľské rozhranie zobrazuje možnosti 
nastavenia  parametrov TKS a možnosti zobrazenia dosiahnutých výsledkov. Program umožňuje 
načítanie aj iných, ako predvolených, obrazov typu bmp, pričom rozmery obrazu by mali byť 
deliteľné 8. Na výber sú tri druhy transformácií: HT, WHT či DCT. Keďže sa jedná 
o jednorozmerné transformácie, potom na výber je spôsob transformácie: po riadkoch či po
stĺpcoch. Veľkosť vektora vzoriek obrazu je buď 4 alebo 8. Ďalej program umožňuje výber typu 
optimálneho skalárneho kvantizátora: lineárny či nelineárny. Požadovaný pomer signál ku šumu 
(S/Š) je možné zadať v rozsahu 15 až 35 dB (obmedzenie je počtom bitov kvantizátora). Skrátiť 
blok znamená: buď skrátiť vektor spektrálnych koeficientov o jeden AC koeficient (o  posledný 
AC spektrálny koeficient vektora), alebo skrátiť blok o DC koeficient, či prenášať len DC 
koeficient (všetky zvyšné koeficienty sú zanedbané). V kodéri sa vektory spektrálnych 
koeficientov obrazu zakódujú rovnomerným binárnym  kódom.  
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Obr. 2  Ukážka výberu parametrov a dosiahnutých výsledkov pri simulácii TKS s obrazom Lena. 

V strednej časti užívateľského rozhrania (Obr.2) sa zobrazia výsledky výpočtov jednotlivých 
parametrov vstupného a výstupného obrazu a to: disperzia vstupného obrazu, disperzia 
spektrálnych koeficientov po transformácii, priemerný počet bitov na zložku vektora, potrebný 
počet bitov na vektor, optimálne rozloženie bitov na jednotlivých zložkách vektora, 
zaokrúhlenie vypočítaných hodnôt rozloženia bitov na jednotlivých zložkách vektora, celková 
stredná kvadratická chyba TKS pre jednotlivé rozloženia bitov, najmenšia celková stredná 
kvadratická chyba (minimum), výsledné rozloženie bitov pri minimálnej chybe, skrátený blok – 
rozloženie bitov v jednotlivých zložkách vektora podľa požiadavky skrátenia bloku, celková 
stredná kvadratická chyba po skrátení bloku, potrebný počet bitov na zakódovanie obrazu 
rovnomerným binárnym kódom. 

V jednotlivých poliach užívateľského prostredia sa vizuálne zobrazia obrazy alebo 
histogramy pre: vstupný obraz, výstupný obraz, transformovaný obraz (obraz je normovaný na 
rozsah 0-255, ktorý je možné zobraziť, hodnoty jednotlivých obrazových prvkov nezodpovedajú 
skutočným, pretože skutočné spektrálne koeficienty po transformácii nadobúdajú aj záporné, či 
veľmi veľké hodnoty, ktoré by nebolo možné zobraziť), transformovaný kvantovaný obraz (tak 
isto normovaný obraz ako v predošlom prípade). 

Pri reprezentácii výsledkov sa sústredíme na simuláciu TKS bez skrátenia bloku a TKS so 
skrátením bloku.  

IV. SIMULÁCIA TKS BEZ SKRÁTENIA BLOKU

Simulácia TKS bola vykonaná pre rôzne obrazy vybraté z ponuky programu. V Tab.1 sú na 
ukážku zaznamenané výsledky pri jednotlivých nastaveniach TKS len pre 2 vybrané obrazy 
(Lena a Bridge), pre všetky tri druhy transformácií (HT, WHT a DCT), pre transformáciu po 
riadkoch aj po stĺpcoch pri rozmeroch vektora 4 a 8, pre lineárne aj nelineárne kvantizátory a 
pre požadovaný pomer S/Š približne rovný 20 dB. 

Tabuľka 1 

Tabuľka dosiahnutých výsledkov simulácie TKS pre požadovaný S/Š ≅ 20 dB

Vstupný obraz Lena Bridge 

Typ transformácie HT WHT DCT HT WHT DCT 

Kvantizátor 

Rozmer 
vektora 

Spôsob 
transf. 

z 
[bit/v]  

S/Š 
[dB] 

z 
[bit/v]  

S/Š 
[dB] 

z 
[bit/v]  

S/Š 
[dB] 

z 
[bit/v]  

S/Š 
[dB] 

z 
[bit/v]  

S/Š 
[dB] 

z 
[bit/v]  

S/Š 
[dB] 

po riadkoch 12 19,65 12 19,87 12 21,45 11 21,96 11 22,2 11 22,79 
4 

po stĺpcoch 11 20,07 11 21,42 10 20,21 12 20,88 12 21,07 12 21,21 

po riadkoch 23 20,36 23 20,95 21 21,46 21 22,2 21 22,71 20 22,85 
Lineárny 

8 
po stĺpcoch 20 20,98 20 21,38 18 21,58 23 21,84 23 22,22 22 22,75 

po riadkoch 12 20,5 12 20,68 12 22,6 11 22,74 11 22,96 11 23,68 
4 

po stĺpcoch 11 19,98 11 22,74 10 20.94 12 21,37 12 21,47 12 21,63 

po riadkoch 23 21,72 23 21,39 21 22,76 21 22,94 21 23,3 20 23,72 
Nelineárny 

8 
po stĺpcoch 20 22,4 20 22,79 18 22,5 23 22,87 23 22,63 22 23,65 
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Výsledky z tabuľky potvrdili správnosť navrhnutého simulačného programu pre 
transformačný kódovací systém. Z nich vyplýva, že S/Š rastie jednak s rozmerom bloku a jednak 
aj použitím nelineárneho kvantovania namiesto lineárneho. Ďalej sa z tabuliek dá vyčítať vplyv 
korelácie obrazu na výber transformácie po riadkoch či stĺpcoch. Z porovnania použitia rôznych 
typov transformácie na daný obraz vyplynulo, že najúčinnejšia je DCT, pomocou ktorej sa 
získal najväčší pomer S/Š pri obraze Bridge, avšak v troch prípadoch pri obraze Lena bola 
WHT účinnejšia ako DCT. Ešte väčšia kompresia výsledného množstva dát by sa dala 
dosiahnuť použitím niektorého z entropických kódov ,napr. Huffmanovho kódu. 

Ukážka ďalších dosiahnutých parametrov pre TKS s HT, transformácia po riadkoch, rozmer 
vektora M = 8, lineárny kvantizátor, požadovaný S/Š ≅ 20dB. Program vypočítal optimálne
rozloženie bitov v jednotlivých vetvách TKS: 5,67; 3,84; 2,81; 2,79; 2,02; 1,93; 1,96; 1,94 
bit/zložku. Potrebný počet bitov/vektor z = 23 (suma zaokrúhlených predchádzajúcich hodnôt). 
Najmenšia celková stredná kvadratická chyba = 19,28 bola pri rozložení tohto počtu bitov na 
jednotlivé zložky vektora: 6, 4, 3, 3, 3, 2 a 0 bit/zložku. Výsledný pomer S/Š = 20,36 dB. 
Potrebný počet bitov na zakódovanie obrazu rovnomerným binárnym kódom so znamienkom 
bol 188 416 bitov. Na obrázkoch (Obr. 3) môžeme vidieť značné rozdiely. Je to spôsobené 
určením nízkeho počtu bitov pre jednotlivé kvantizátory. Dochádza k vzniku granulačného 
kvantizačného šumu. Ak zmeníme parameter TKS a použijeme nelineárny kvantizátor, pomer 
S/Š sa zvýšil na hodnotu 21,71 dB pri rovnakom počte bitov na vektor, t.j. rovnakom parametre 
„z“. Zvýšenie pomeru S/Š pri použití nelineárneho kvantizátora je aj podľa ostatných 
simulovaných hodnôt v tabuľkách (Tab.1) badateľné. Potvrdzuje to tvrdenie, že optimálne 
nelineárne kvantizátory dosahujú väčší pomer S/Š ako optimálne nelineárne kvantizátory. 

 a) ..b) 

Obr. 3  Obraz Lena a) vstupný, b) spätne transformovaný obraz pomocou HT  pre S/Š ≅ 20 dB a rozmer vektora = 8.

Ukážka možnosti zobrazenia prevodových charakteristík kvantizátorov TKS (Obr.4) 
a histogramov pre obrazy (Boat) v jednotlivých častiach TKS (Obr.5). 

Obr. 4  Prevodové charakteristiky optimálneho nelineárneho kvantizátora v TKS (obraz Boat). 
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Obr. 5 Histogramy pre obraz Boat. 

V. SIMULÁCIA TKS SO SKRÁTENÍM BLOKU 

V tejto kapitole bol simulovaný TKS s vybranými obrazmi s využitím skrátenia vektora 
týmito dvoma spôsobmi: 1. skrátenie bloku o jeden AC spektrálny koeficient (a to posledný 
v danom vektore)  a  2. skrátenie vektora odstránením všetkých AC spektrálnych koeficientov 
t.j. ponechaním iba DC koeficienta. 

Pri skrátení vektora „o jeden AC spektrálny  koeficient“ (posledný) pri obraze Peppers boli 
použité nasledovné parametre TKS s DCT: transformácia po riadkoch, rozmer vektora M=4, 
nelineárne kvantizátory, požadovaný S/Š ≅  30 dB. Potrebný počet bitov/vektor z = 18,

najmenšia celková stredná kvadratická chyba TKS (bez skrátenia) bola 2
dσ = 1,52 pri rozložení

bitov 7, 5, 4 a 2 bit/zložku. Dosiahnutý výsledný pomer S/Š = 33,29 dB a potrebný počet bitov 
na zakódovanie obrazu je 294 912 bitov. Po skrátení vektora je rozloženie bitov na jednotlivých 
zložkách vektora: 7, 5, 4 a 0 bit/zložku, celková stredná kvadratická chyba sa zväčšila na 

2
dσ  = 6,06 a pomer S/Š sa zmenšil na 31,34dB. Potrebný počet bitov na zakódovanie obrazu je

menší a to 262 144 bitov. Ušetrili sa 2 bit/vektor a celkovo 32 768 bitov/obraz. Zmena kvality 
obrazu pri takomto „malom“ skrátení vektora je vizuálne takmer nepozorovateľná. 

Použitím skrátenia bloku o všetky AC koeficienty v bloku zostane TKS len s „DC 
koeficientom“ a  výsledný obraz bude vyzerať takto (Obr.7): 

 a)  b) 

Obr. 6   Skrátenie bloku „o všetky AC koeficienty“ v bloku, a) výstupný obraz bez skrátenia, b) výstupný  
(spätne transformovaný) obraz po skrátení. 

Výsledné hodnoty po takomto skrátení sú: rozloženie bitov v jednotlivých zložkách vektora 

TKS: 7, 0, 0, 0 bit/zložku, celková stredná kvadratická hodnota 2
dσ  = 122,38, pomer
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S/Š = 20,68dB. Potrebný počet bitov/vektor z = 7 a potrebný počet bitov na zakódovanie obrazu 
bol 114 688bitov. Ušetrilo sa 11 bitov/vektor a celkovo 180 224 bitov/obraz. 

Výstupný obraz (Obr.6) si po skrátení o všetky AC zložky vektora zachoval podstatnú časť 
informácie z pôvodného obrazu. Keďže v DC spektrálnych koeficientoch je najväčšie množstvo 
energie, t.j. najväčšia informácia o celom bloku, tak po zanedbaní všetkých AC spektrálnych 
koeficientov spätná transformácia vie obnoviť podstatnú časť informácie len pomocou týchto 
ponechaných DC spektrálnych koeficientov vo vektoroch. Vo výstupnom obraze je tak zreteľne 
vidno bloky o rozmere M = 4. 

Na nasledujúcich histogramoch obrazov po skrátení bloku spôsobom „len DC koeficienty“ 
(Obr.7) môžeme vidieť, že výstupný obraz bez skrátenia obsahuje väčší počet rôznych hodnôt, 
pretože je použitých viac kvantizátorov a teda aj výsledný obraz nadobúda viac rôznych úrovní 
ako po skrátení bloku. 

 a)  b) 

Obr. 1 Histogramy obrazu Peppers, a) bez skrátenia, b) po skrátení bloku 

VI. ZÁVER

Článok sa zaoberá simuláciou transformačného kódovania obrazov. Bol realizovaný funkčný 
algoritmus transformačného kódovania vo vývojovom prostredí „Matlab“. Boli urobené 
simulácie pre konkrétne vstupné obrazy a rôzne parametre TKS. Výsledky boli zobrazené 
numericky. ako aj vizuálne. Poznatky, ktoré boli získané z týchto a ostatných výsledkov ukázali 
správnu funkčnosť navrhnutého programu, princíp transformačného kódovania obrazov a vplyv 
jednotlivých zadaných parametrov TKS na výstupný obraz. Bolo potvrdené, že S/Š rastie jednak 
s rozmerom bloku (vektora) a jednak aj použitím nelineárneho kvantovania namiesto lineárneho. 
Ďalej sa z tabuliek dá vyčítať vplyv korelácie obrazu na výber transformácie po riadkoch či 
stĺpcoch. Článok potvrdil dôležitosť spracovania číslicových signálov pomocou známych metód 
výpočtu a transformačného kódovania za pomoci rôznych typov transformácie, kvantizácie a 
kódovania, ktoré majú podstatný vplyv na kvalitu spracovávaného signálu. Tým je možné získať 
efektívny systém kódovania, ktorý môže byť dôležitou súčasťou digitálneho spracovania 
signálov z inteligentných senzorov, napríklad radarov alebo videosenzorov v oblasti 
automobilovej elektroniky a komunikačných systémov. 
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Abstract — ThisN paper describesN the solutionN for videoN contentN searchN onN theN Internet andN theN
subsequentNimplementationNofNtheNsystemNitself.NTheNopeningNsection isNdevotedNtoNanalysisNofNcontentN
searchNonNtheNInternet.NItNcontinuesNwithNpresentationNreadyNcontentNsearchNportalNwithNdescriptionNofN
itsNfunctionality.NInternetNVideoNSearchNEngineNisNpartNofNVideoserverNplatformNcreatedNatNComputerN
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Iq INTRODUCTION

Large numberšofšvideošserversšexistsšonšthešInternetPšeitheršforeignšoršdomesticqšAsšnumberš
ofš videosšgrowsš everyšdayš inšmillionsš thereš isš needš toš buildšupšsomešefficient searchšengineqš
Problemš arisesš fromš unavailabilityš ofš all neededš videoš recordsq Eachš ofš theš videoš serversš
containsšitsšownšsearchšenginešthatšsearchesšonlyšwithinšitsšownšresourcesqšThisšisšašlimitationš
thatšforcesšpeopleštošusešgreateršnumber ofšvideošportalsšuntilštheyšfindšašvideoqš

Mostšfamous searchšenginesšcanšscanšmultiplešsourcesšto find requiredšvideoqšBut theseštoolsš
actuallyšpreferšownšproductsPšdisplayšašlargešamountšofšadvertisingšmaterialsšoršforšexamplešdoš
notš supportš sourcesš locatedš inš middleš Europeqš Thisš work describesš experimentalš solution ofš
suchš searchš engineš focusedš onš videoš contentš andš showsš howš toš implementš thisš systemqš Theš
workšusedšeightšdata sourcesšthatšcoveršthešmostšusedšserversšfromšabroad andšSlovakšRepublicqš
Itšalsoš includesšresultsš fromšBingšsearchš toolš tošexpandšrangešofš resultsqšTherešareš extensions
thatšmayšnotšbešmissingšandšarešcommon partšofševeryšsearchšengineqšResultsPševaluationšandš
possibleš improvementsš forš theš systemš areš shownš inš conclusionš ofš theš paperq Theš goalš isš toš
analyzeš videoš content searching onš theš InternetPš show solutionsš thatš extendš theš mostš usedš
methodsPš createš systemš forš searchingš videoš contentš onš multipleš serversš andš subsequentlyš toš
showšbasicšoutputšforšprintoutšfromšmorešserversq

IIq ANALYSIS

Searchš enginesš areš usedš forš effectiveš searchšofšdataš onš theš InternetqšSinceš theš Internet isšaš
largeš scale mediumš thatš includesš aš lotš ofš dataš andš resourcesPš searchš enginesš areš notš ableš toš
proceedš withš allš ofš themqš Thereš areš onlyš fewš searchš enginesš focusingš onš videoš contentš [Y]qš
Actuallyš videoš contentš isš theš mostš popularš searchedš contentš onš theš Internet [1]q Allš searchš
enginesšarešcomposedšofšspiderPšindexšprogramsPšdatabasePšsearchšalgorithmšandšuseršinterface
LFigqšYx [3]q

ThisšworkšusesšeightšvideošserversštošsearchšrequiredšvideošrecordsqšThešmostšpopularšvideoš
serversš areš YouTubePš DailymotionPš Veohš andš Vimeoqš Theš workš alsoš usesš serversš locatedš inš
SlovakšRepublicšlikešCekniToPšMojeVideošandšVideoAlbumyqšTheyšarešmostšpopularšinšSlovakš
andšCzechšRepublicqšBesidesšthisšworkšincludesšresultsšfromšwebšsearchšenginešcalledšBingqšAllš
ofšthesešserversšarešexecutedšbyšURLšaddressšwithšsomešadditionalšparametersPšsuchšasšsortingš
oršactualšpagešnumberš[Y]q

APIšoršparsingšlibraryšisšusedštošcreatešconnectionšwithšpresentšserversqšDatašfromšavailableš
APIš areš accessibleš viaš XMLPš JSONš formatsš orš CURLš technologyqš Dataš fromš CURLš haveš
stdClassšstructurešandšdatašfromšparseršarešvariablesšfromšDOMšclassš[[]q



Electrical9Engineering9and9Informatics IV
Proceeding of9the9Faculty9of9Electrical9Engineering9and9Informatics of9the9Technical9University9of9Košice

ISBN9978-80-553-1440-2 ©92013 FEI9TUKE 751

FigP-J How-the-search-engine-workP

All-returned-data-describing-a-video-are-called-metadataP-Metadata-in-the-presented-solution
are-categorized- into-normalized-formP- It-means- that-all-of-these-metadata-will-be-displayed- in-
uniform-styleP-Metadata-are-normalized- to- two- forms- R standard-metadata-or-extend-metadataP-
Standard metadata-were-common for every-video-server involvedP-Extended-metadata-may-not-
be-contained-in-all-video-servers [5]P

IIIP SOLUTION AND RESULTS

A. Technologies

The-work-uses-PHP-programming-language-which-is-running-on-server-sideP-It-requires-server-
which-is flexibleD-fastD-easy-extendable-as-huge-amount-of-data-are-analyzedP-As-PHP-cannot-run-
function-or-class-in-threat-these-issues-are-solved-by-JavaScript-with-Ajax-technologyP-Also-Ajax-
is-displaying-loading-animation-when-search-engine-is-working-in-the-backgroundP-The-system-
stores all- found-metadata- to-MySQL-database-systemP-To-format-the-output-of-the- systemD-the-
markup-language-HTMLC-with-cascade-style-CSSQ-is-usedP

B. Methods

Every- server- thread- in- this- work- is- implemented- as- separated- class- with- selfRexplaining
methods by-nameP-First-method-creates-connection-with-server-and-collects-returned-dataP-Work-
standardizes- these- data- to- normalized- formP- After- thisD- second- method- saves- this- data- to-
database- and- return- arrays- with- ID- keys- from- saved- dataP- If- one- of- the- video- records- was- in-
database-before-the-process-startedD-then-this-video-will-just-update-its-informationP-

System-verifies-the-type-of-statementP-If-it-is-single-statement-from-one-serverD-all-the-data-will-
be shown-as-standard-formatP-OtherwiseD-if-there-are-combined-results-from-several-serversD-Ajax-
technology- for- asynchronous- calls- to- multiple- servers- is- usedP- Ajax- can- be- used- only- if-
JavaScript- is- onP-On- the-other-handD- if- JavaScript- is- not- enabledD- all- calls- shall- be-performed-
synchronouslyP

All-displayed-video-records-have-the-same-format-LFigP-jUP It-is-readable-for-users which-visit-
the-web-pageP
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Fig.z2 Informationzpanelzforzvideo.

Outputz dataz canz bez displayedz inz defaultz orientationz orz alternativez orientation.z Defaultz
orientationz(Fig.z4)s showszresultszhorizontallyzwithzfullzmetadata.zAlternativezorientationz(Fig.z
3)zshowszonly basiczmetadatazaboutzvideo,zbutzresultszarezdisplayedzverticallyzbyzthreezinzazrow.

Fig.z3 Alternativezorientationzforzshowingzresults.

Displayedzresultsz(Fig.z4)zcontains allz thezadditionalzfeatureszsuchzaszazlistzof servers,zlistzofz
possiblezsortszofzvideoszbyzdifferentzmetadata,zorzkeywordszfrom thezmostzcommonzvideoztopics.z
Resultszalsozcontains azlistzofzcategorieszthezvideos canzbezgroupedzinto.
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Fig5:U Default:orientation:for:showing:results5

C. System steps

The:system:uses:defined:steps:that:are:executed:asynchronously:on:multiple:servers5: Entering:
the:search:text:is:possible:on:the:front:page:at:the:top:of:the:screen:or:can:be:extracted:from:any:
displayed:keyword5:The:sequence:of:the:system:is following:

75 Enter:the:search:string:or:select:the:right:keyword:from:the:showed:results or:from:the:
generated:similar:keywords5

j5 Select: the: provider: or: category: which: represents: a: group: of: servers: on: which the:
search:should:be:performed5

z5 After confirming: the: actionN: system: will: create: short: connection: and: will: wait for:
response5

U5 After confirmation:that:the:server:is:runningN the:system:starts:by:defining methods:to:
collect:data:in:XMLN:JSON:or:array:elements:stdClass5

R5 Data:are: formatted:and:stored: in: the:database5: In:case: the:record:already existsN: the:
value:will:be:updated5

H5 Data: will: be: sent: to: the: method: for: output: after: all: servers: ended: collecting and:
sorting:of:values5

75 Sorted:data:are subsequently:displayed5

After all: steps: are: finished:without: any:errorsN: the:data: stored: in:variables:will:be: saved: in:
session5: Sessions: use: various: accessoriesN: such: as: a: scrolling: of: pagesN: related: keywords: or:
specifying the:number:of:found:results5:Others:unnecessary:variables:and:objects:are:destroyed:
to:achieve:better:security5

In: case: if: any: error: occurs: that: is: not: caused: by: the: system: itselfN: system: will: show: error:
notification5 Error:notification:is:displayed:in:case:the:users:do:some:unauthorized:action:or:the:
server: is:doing:something:wrong5:The:most:common:user:errors:are:for:example::user:entered:
empty: text: into: text: fieldN: user: has: not: enabled: JavaScript: or: intentionally: edited: variables:
passed:in:the:URL5:Error:notifications:caused:by:servers:are:for:example::server:cannot:find:any:
video:by:the:specified:stringN:server:is:unavailable:or:in:HOLD:mode5
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Abstract — the paper is focused on implementation and design of the flexible system in order to 

measure brainwaves from human head. The device consists of simple sensor by NeuroSky with USB 

output. The designed software aquires and process raw data from the sensor to permorme 

experiments with evoked potentials. Software also allows to generate the visual stimuli and to store 

measured data EEG. Data processing covers also a flexible adaptation to the current needs of 

measuring and analysing data, such as showing measured data, filtering, averaging, frequency 

analysis, detection of waves etc. Furthermore, in the paper the results of the experiments with device 

NeuroSky MindWave are revealed. The developed system is the base step in development advanced 

system for experiment with evoked potencial in cooperation with Institute of Neurobiology, Slovak 

Academy of Sciences, Košice.

Keywords — EEG, ERP, LabVIEW, evoked potentials, P300 wave 

I. INTRODUCTION 

Ľudský mozog, vzhľadom ku svojej zložitosti, odolával v priebehu 20. storočia 

masovejšiemu vedeckému pozorovaniu a skúmaniu. S prudkým nástupom a rýchlym rozvojom 

výpočtovej techniky sa v posledných rokoch začali zaoberať touto problematikou nielen 

klasické vedné odbory ako napr. psychológia, ale aj iné. To podnietilo ku vzniku nových 

vedných odborov, a to napr. k neuroinformatike alebo neurolingvistike, ktoré majú 

multidisciplinárny charakter a napomáhajú tak k bližšiemu poznaniu ľudského mozgu. Jednou 

z možností aplikácie neuroinformatiky v praxi je možnosť poskytnutia alternatívnej formy 

komunikácie postihnutým ľuďom na základe využitia metód merania aktivity mozgu pomocou 

EEG (elektroencefalografie) a následného spracovania, resp. vyhodnotenia získaného signálu. 

Práve biosignály sa v oblasti medicíny získavajú hlavne za účelom zisťovania zdravotného 

stavu človeka. Tento proces je z hľadiska získania informácie, ktorý je častokrát skrytý 

v zaznamenanom signáli, veľmi náročný a problematický. V tejto oblasti potom nastupujú iné 

vedné odbory, ktoré sa špecializujú na spracovanie signálov s využitým moderných technológii 

spoločne s výpočtovou technikou súčasnosti. Vzájomná prepojenosť týchto dvoch odborov 

z oblasti elektroniky a biológie umožňuje napomáhať ľudstvu pri prekonávaní zdravotných 

ťažkostí. Osoby s rečovou poruchou alebo svalovým ochrnutím strácajú možnosť akejkoľvek 

komunikácie s okolím a stávajú sa tak uzavretým vo svojom tele. Takíto ľudia však majú zdravý 

mozog a myslenie, a preto každá možnosť komunikácie je pre nich nesmierne vzácna [1]. 

Vo svete existujú a sú používané na tieto účely pomerne drahé systémy BCI (Brain-

Computer interface). Komunikácia s využitím týchto zariadení prebieha prostredníctvom zmeny 

mozgovej aktivity, ktorá je vyvolaná ako odpoveď mozgu na určitý podnet (stimul). Tieto 

zariadenia sú založené na detekcii ERP (Event-Related Potentials) komponentov z EEG signálu, 

a to najčastejšie na báze vlny P300 [2]. 

Na základe predchádzajúcej spolupráce medzi KEMT FEI TU v Košiciach a Ústavom 

neurobiology SAV v Košiciach bola vytvorený základný nástroj pre výskum v danej oblasti a 

ktorý s príslušným zariadením je následne schopný vykonávať experimenty ohľadom stimulácie 

osôb a analyzovať namerané dáta s hľadaním odpovede mozgu v podobe vlny P300. Cieľom a 

hlavnou motiváciou je pokúsiť sa využiť jednoduchšie a lacnejšie snímače EEG, ktoré sa 

v posledných rokoch objavili na trhu, a uskutočniť experiment na overenie možnosti takejto 

formy komunikácie. 
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Daná problematika je riešená použitím prístroja od firmy NeuroSky, pri ktorom bolo 

potrebné navrhnúť vlastný softvér na získanie, spracovanie a analýzu EEG dát. Ako nástroj na 

vytvorenie aplikácie je použité programovacie prostredie LabVIEW. Na archiváciu získaných 

dát je použitý databázový systém MS Access.  

Tento článok sa zaoberá spôsobom návrhu systému na zaznamenávanie, spracovanie 

a vyhodnotenie EEG signálov a je členený nasledovne: v II. kapitole sú opísané základné 

charakteristiky biosignálov, v III. kapitole je opísaný prístroj používaný na meranie a v kapitole 

IV. je podrobne opísaná metodika merania a spôsob realizácie programu. V kapitole V. sú

opísané vykonané experimentálne úlohy, pričom v záverečnej kapitole VI. sú zhrnuté výsledky 

celej práce. 

II. BIOLOGICKÁ PODSTATA MERANÝCH SIGNÁLOV

A. Elektroencefalografia 

EEG (elektroencefalogram) predstavuje záznam mozgovej aktivity využívaný pri klinických 

vyšetreniach alebo pri vedeckých pokusoch. EEG signál vzniká pri komunikácii neurónov 

v mozgu [1]. Hlavným zdrojom EEG je elektrická aktivita synapto-dendrických membrán 

v povrchových vrstvách kortexu (mozgovej kôry) [3]. EEG signály, merané neinvazívnou 

metódou elektroencefalografie, sú založené na snímaní zmeny elektrických potenciálov 

systémov elektród z povrchu hlavy z rôznych oblastí [1]. Elektródy merajú malý elektrický 

potenciál, predstavujúcu aktivitu neurónov v mozgu, a preto je  potrebné tieto slabé signály 

(niekoľko μV) zosilniť, aby ich bolo možné detekovať a ďalej spracovávať [2]. Výsledný obraz 

mozgovej aktivity reprezentuje veľké množstvo zdrojov neuronálnej activity [1]. 

B. Artefakty 

V EEG záznamoch sa okrem jednotlivých vĺn objavujú aj tzv. artefakty, ktoré nesúvisia 

s činnosťou mozgu a majú nepriaznivý vplyv na ďalšie ich ďalšie spracovávanie. Najčastejšie je 

ich možné rozdeliť do dvoch skupín, a to na interferenčné artefakty (elektrické 

a elektromagnetické polia od okolitých prístrojov, šum v pozadí) a artefakty od snímanej osoby 

(encefalografické záznamy biosignálov, ktoré sa netýkajú EEG) [2],[3]. 

C. Evokované potenciály 

Špecifická odpoveď mozgu na určitý podnet (zrakový, sluchový, čuchový, chuťový a pod.) 

sa v biológii označuje pojmom vyzvaná odpoveď (evoked response) alebo vyzvaný evokovaný 

potenciál EP (evoked potential). Medzi odpoveďou typu EP sú však aj také, ktoré síce potrebujú 

istý fyzikálny podnet, ale parametre odpovede nemajú žiadny alebo majú len malý vzťah 

k fyzikálnym charakteristikám podnetu a ich vznik a parametre závisia len od vnútorného 

psychického stavu pokusnej osoby a jej vzťahu k podnetu (stupeň informácie, ktorú podnet pre 

danú osobu nesie, kognitívne procesy viazané na podnet a pod.). V anglickej terminológii sa pre 

tieto potenciály ujal termín ERP [4].  

ERP sú charakterizované latenciou (doba výskytu vlny po stimule), veľkosťou a rozložením 

amplitúdy (P – pozitívna, N – negatívna vlna). Priebeh vĺn závisí od intenzity a druhu podnetu, 

na mentálnom stave meranej osoby a na polohe snímanej elektródy. Majú približne rovnakú 

alebo dokonca nižšiu amplitúdu ako neustále prebiehajúca základná EEG aktivita na pozadí a 

určitými technikami môžu byť z nej extrahované a ďalej spracovávané. Najpoužívanejšia 

metóda, ktorá slúži na potlačenie EEG aktivity na pozadí a zobrazenie príslušných ERP 

komponentov, je spriemerovanie jednotlivých epoch (úseky EEG signálu v okolí 

synchronizačných bodov), ktoré vznikajú segmentáciou kontinuálneho toku EEG signálu. 

Segmentácia sa vykonáva na základe synchronizačných impulzov, ktoré sú generované pri 

výskyte udalosti, teda stimulu, a sú ukladané spoločne s EEG záznamom. Väčšinou je potrebné 

viackrát stimulovať osobu [1],[3].  

D. Vlna P300 

Najskúmanejšou ERP vlnou na sledovanie porúch pri duševných chorobách a v BCI 

aplikáciách je tzv. vlna P300, ktorá je znázornená na Obr. 1. Označenie predstavuje pozitívnu 

vlnu, ktorá sa vyskytuje približne 300 ms po okamžiku stimulácie. Je ju možné vyvolať 

experimentom známym ako odd-ball paradigma, ak sú splnené tieto podmienky [2],[4]: 

- musí byť prítomná náhodná sekvencia podnetov 

- musí byť aplikované klasifikačné pravidlo 
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- použijú sa neočakávané podnety 

- odlišné podnety musia mať zreteľnú úlohu v podmienkach pokusu 

Najvyššiu amplitúdu (v rozdmedzí od 2 do 5 µV [5]) dosahuje pri snímaní na elektróde Pz 

[3] a v oblasti temena hlavy a postupne slabne s meracími elektródami postupujúcich k 

frontálnym polohám hlavy, ako je to znázornené, podľa Obr. 2 [2]. V staršom veku jej 

amplitúda klesá a latencia sa predlžuje. Latencia má široké rozpätie od 250 až do 700 ms. 

Latencia vlny P300 je dlhšia v tých prípadoch, keď je identifikácia výnimočného podnetu 

sťažená (napr. malým rozdielom medzi obidvoma podnetmi) [4].  

Obr. 1.  Spriemerované ERP priebehy namerané z jednotlivých elektród pre cieľový a necieľový podnet [6] 

Obr. 2 Topografická distribúcia potenciálu vlny P300 v čase 500 ms po výskyte podnetu, meraná ako hodnota 

koeficientu determinácie r^2 a vypočítaná medzi cieľovým a necieľovým podnetom [2] 

III. PRÍSTROJ POUŽITÝ NA ZÁZNAM EEG

NeuroSky MindWave je zariadenie, zobrazený na Obr. 3 vľavo, na snímanie mozgovej 

aktivity človeka v podobe EEG signálov a jeho mentálneho stavu. Uplatnenie nachádza v oblasti 

interakcie najmä s videohrami, pri výskume alebo v iných odvetviach. Snímanie prebieha 

jedným suchým senzorom bez nutnosti aplikácie špeciálneho gélu na čele v oblasti Fp1, pričom 

referenčná elektróda sa nachádza na ušnom klipe [7]. Dáta sú posielané cez pakety cez 

rádiofrekvenčný kanál od 2.420 do 2.471 GHz do PC, s potrebou pripojenia USB adaptéra 

a inicializovania ho so zariadením. Vzorkovanie EEG signálov je s frekvenciou 512 Hz (jedna 

vzorka je odoslaná každé cca 2 ms) [8].  

Pre vývojárov je dostupná knižnica typu .dll [9]. Táto knižnica obsahuje podrobnú 

dokumentáciou s prehľadom jednotlivých definícií a dátových typov požadovateľných zo stream 

[10]. Pomocou implementácie tejto knižnice je možné získať potrebné dáta do LabVIEW 

a následne aplikovať vlastné algoritmy na spracovanie a vyhodnotenie zozbieraných dát. 

IV. METODIKA MERANIA A OPIS REALIZÁCIE PROGRAMU

Vytvorená aplikácia v programovacom prostredí LabVIEW integruje v jednej ponuke pre 

používateľa súbor programových nástrojov na vykonanie experimentov s navrhnutou metodikou 

merania s možnosťou inštalácie na ľubovoľný počítač s OS Windows a s príslušnými ovládačmi 

pre databázu a zariadenie.  

Systém bol navrhnutý s možnosťou pružnej adaptácie podľa aktuálnych potrieb merania 

a analýzy dát a z pohľadu používateľa a ponúka zautomatizovanie jednotlivých operácií (napr. 

ukladanie dát do nových tabuliek podľa poradia merania, spriemerovanie vybraných záznamov 

a pod.). Operácie v programe sa vykonajú len v prípade, ak je zatlačené nejaké tlačidlo alebo je 

zapísaná nová hodnota do ovládacieho prvku, inak sa celú dobu čaká na používateľov podnet čo 

výrazne znižuje zaťaženie procesora a zvyšuje zdanlivý výkon systému. 

A. Nastavenie parametrov merania a prístroja 

Pred samotným spustením merania je potrebné nastaviť správne parametre prístroja (napr. 

komunikačný port), ako aj podmienky merania (napr. dĺžka záznamu pred zobrazením čísla, 

počas trvania čísla a po zobrazení čísla, teda dĺžka epochy. 
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B. Otestovanie komunikácie s prístrojom 

V tejto časti programu sa testuje, či je prístroj správne nakonfigurovaný. Následne sa 

overuje, či senzor dostatočne prilieha k pokožke testovanej osoby, a či je potrebné zmeniť 

parametre prahu príznaku, že sa jedná o artefakt žmurknutia.  

C. Meranie 

Na začiatku merania sa pred dobrovoľníkom sa zobrazí čierne pozadie a otvorí okno 

s informáciami ohľadom priebehu merania a jednoduchým formulárom. Testovaná osoba vyplní 

svoje meno, priezvisko, vek a zvolí si ľubovoľné číslo (od 0 až 9), na ktoré sa počas celého 

priebehu sedenia bude sústreďovať. Toto číslo predstavuje pre meranú osobu cieľový podnet 

(target stimul), teda v týchto záznamoch je očakávaná informácia ohľadom odpovede mozgu v 

podobe vlny P300. 

Na základe vopred nastavených požiadaviek sa na obrazovke zobrazujú náhodne 

generované čísla bielej farby (viď Obr. 3 vpravo) s nastaveným odstupom a s podmienkou, že 

nasledujúce číslo sa nerovná predchádzajúcemu. Pre každé vygenerované číslo je uložený 

záznam do databázy o dĺžke podľa zvolenej epochy. Meranie je ukončené ak je naplnený 

vopred zvolený počet záznamov, pri ktorom došlo k zhode medzi zvoleným a náhodne 

vygenerovaným číslom.  

Obr. 3 Názorná ukážka realizácie merania s testovanou osobou (vpravo) a zariadenie NeuroSky MindWave s 

popisom jednotlivých častí (vľavo) [7] 

D. Analýzy 

Na prezretie jednotlivých záznamov a vyhodnotenie meraní je vytvorená samostatná 

aplikácia, ktorá umožňuje pružnú adaptáciu na aktuálne potreby analýzy dát. Základ tejto časti 

programu, ktorá slúži ako analyticko-vyhodnocovacia, tvorí vyčítanie zaznamenaných priebehov 

z databázy pomocou SQL dotazov podľa nášho návrhu, možnosť aplikácií rôznych typov 

filtrácií pre odstránenie rôznych interferencií a nežiaducich artefaktov a následné grafické 

zobrazenie jednotlivých priebehov s možnosťou ich porovnania. 

Užívateľ môže voliť a vykonávať jednotlivé operácie (napr. výber databázy, výber 

poradového čísla merania, zobrazenie indikačných bodov na grafoch kedy sa zobrazilo, resp. 

stiahlo číslo, prepočet nameraných hodnôt na µV a pod.) a filtrácie na zaznamenaných 

priebehov. Pri filtráciách je možné aplikovať odstránenie jednosmernej zložky zo signálu, 

baseline korekciu, mediánový filter, Waveletovú transformáciu, odstránenie frekvencií nad 

voliteľnou hodnotou pomocou dolného priepustu a odstránenie, resp. zobrazenie jednotlivých 

mozgových vĺn (alfa, beta, gamma, delta a theta) s prislúchajúcim frekvenčným rozsahom 

pomocou pásmovej zádrže, resp. pásmového priepustu s možnosťou voľby typu digitálneho 

filtra (Butterworthov, Chebyshevov a Besselov). Namerané signály sú zobrazované na troch 

grafoch, a to v časovej a frekvenčnej oblasti (aplikovanie FFT – Fast Fourier Transform) a ako 

spektrogram (aplikovanie STFT – Short Time Fourier Transform) (Obr. 4.). 

Používateľské rozhranie programu je rozdelené do štyroch záložiek (Obr. 4.). Na prvých 

dvoch sa spracovávajú namerané výsledky, pričom zvyšné dve poskytujú pre používateľa 

dodatočné informácie. Na prvej záložke s názvom Analýza jednotlivých priebehov má užívateľ 

možnosť zobraziť, analyzovať a porovnať dva ľubovoľné záznamy z daného sedenia. Pri 

prechádzaní jednotlivých záznamov je možné dodatočne zapísať (priradiť) do databázy ďalší 

príznak ohľadom výskytu artefaktu v nameranom priebehu. Táto možnosť bola doplnená, keďže 

v záznamoch sa objavovali rôzne typy artefaktov a rušení, ktoré iným spôsobom nie je možné 
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hodnotiť, resp. sa objavovali artefakty žmurknutia, ktoré navrhnutý kód programu nebol 

schopný zaznamenať z dôvodu premenlivej, ako aj nízkej úrovne intenzity žmurknutia 

u testovanej osoby. Tieto záznamy sa pri spriemerovaní môžu vyradiť, keďže negatívne 

ovplyvňujú výsledky. Na druhej záložke s názvom Analýza spriemerovaných priebehov, má 

užívateľ možnosť zobraziť, analyzovať a porovnať spriemerované signály zo záznamov, kde sa 

zhodujú, resp. nezhodujú zvolené a vygenerované čísla.  

Obr. 4. Implementované nástroje analýzy dát z databázy 

Používateľovi je tak poskytnutý nástroj na vizuálnu detekciu hľadanej vlny alebo 

viditeľných rozdielov spôsobom porovnania nameraných, spracovaných a zobrazených 

priebehov EEG. 

V. EXPERIMENTÁLNE ÚLOHY 

Systém bol overený aj experimentálne. Experimenty spočívali v zozbieraní dát do databázy 

ohľadom mozgovej aktivity od rôznych dobrovoľníkov. Cieľom bola vizuálna stimulácia týchto 

osôb a uvedenie ich do stavu neurčitosti pri úlohe sústredenia sa na zvolené myslené číslo počas 

generovania náhodných čísel. Hlavná myšlienka a zámer tohto experimentu spočíval v tom, či je 

možné spoľahlivo detekovať výber objektu (mysleného, požadovaného čísla) na základe 

mentálneho stavu meranej osoby. V nameraných a spracovaných dátach sa potom hľadali 

príznaky v oblasti indikačných bodov, ktoré by napovedali k evokovaniu a objaveniu vlny P300, 

alebo inými slovami v nájdení rozdielov medzi spriemerovanými priebehmi pre cieľovú 

a necieľovú úlohu. 

Pre tento experiment bola zozbieraná databáza meraní na 17 dobrovoľníkoch (rôzneho 

pohlavia vo veku od 9 do 63 rokov). Pri vykonávaní merania nebolo možné zaručiť rovnaké 

podmienky a prostredie, ale snaha bola obmedziť možné rušenia z iných zariadení. Každé 

meranie osoby predstavovalo jedno sedenie a dáta boli ukladané zvlášť do samostatných 

tabuliek, keďže medzi testovanými osobami sa dáta nekorelujú. Dokopy sa vykonalo 18 meraní, 

pričom 2 pokusy predstavovali merania z oblasti temena hlavy u osôb s menej vlasmi a plešinou 

(kde sa očakáva výskyt vlny P300). 

Na základe vopred nastavených a dohodnutých požiadaviek tohto experimentu sa na 

obrazovke pred dobrovoľníkmi zobrazovali náhodne generované čísla bielej farby s odstupom 

2000 ms. Pre každé vygenerované číslo bol uložený záznam do tabuľky v databáze o dĺžke 1200 

ms, pričom 200 ms predstavoval čas pred zobrazením čísla, 800 ms čas trvania zobrazeného 

čísla a 200 ms čas po stiahnutí čísla. Meranie bolo ukončené ak sa naplnil vopred zvolený počet 

záznamov, pri ktorom došlo k zhode medzi zvoleným a náhodne vygenerovaným číslom. Pre 

experiment bolo zvolené 12 zhôd z dôvodu, že dĺžka jedného sedenia by nemala prekročiť dobu 

5 až 8 minút, nakoľko je veľmi obtiažne zachovať sústredenosť meranej osoby. Zároveň je to 
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dostatočné množstvo záznamom pre proces spriemerovania a konečné vyhodnotenie, aj keď sa 

počítalo s tým, že niektoré záznamy sa nebudú brať do úvahy, z dôvodu výskytu artefaktu. 

Po úspešnom zozbieraní dát bolo potrebné prejsť všetky zaznamenané priebehy, aby sa 

vylúčilo čo najviac viditeľných artefaktov, spôsobom zápisu príznaku tlačidlom do databázy 

k príslušnému záznamu. Za príznak artefaktu sa hodnotili všetky priebehy EEG, ktoré vizuálne 

vykazovali žmurknutie a svalovú aktivitu (pokašliavanie, mimika tváre) meranej osoby, ako aj 

rôzne iné anomálie a viditeľné rušenia. Pri hodnotený výsledkov a pozorovaní boli na všetkých 

meraniach aplikované príslušné voľby a filtrácie pred vykonaním operácie spriemerovania. 

VI. ZÁVER

Hlavným cieľom tejto práce bolo v spolupráci so SAVvytvoriť nástroj na vykonávanie 

experimentov v oblasti neurofyziológie s využitím prístroja NeuroSky MindWave, ktorý 

napomôže k hľadaniu skrytej informácie v meraných EEG signáloch. 

Na základe nameraných a analyzovaných údajov z experimentu sa potvrdili teoretické 

základy uvádzané v dostupnej odbornej literatúre ohľadom evokovaných potenciálov a ich 

využití v klineckej praxi. Na meraných priebehoch sme pozorovali časté artefakty spôsobené 

pohybom zraku, odkašlávaním, prítomnosťou srdcovej aktivity a rôzne vonkajšie rušenia od 

sieťového rozvodu, žiarivkového osvetlenia a pod. Meranie z čelnej pozície vykazuje v EEG 

záznamoch najväčšiu prítomnosť zrakových artefaktov, a preto nie je táto oblasť merania 

vhodná pri hľadaní ERP. V niektorých meraniach sa objavujú určité príznaky a je na 

používateľovi, ktorý sa venuje tomuto výskumu, aby zhodnotil, či dané výsledky sú 

relevalentné. Najväčším nedostatkom pre záznam hľadanej vlny P300 je konštrukcia daného 

prístroja, teda umiestnenie snímača.  

Výsledkom týchto pozorovaní bolo aj to, že zariadenie NeuroSky MindWave dokáže 

zaznamenávať aktuálne EEG dáta a šum môže byť minimalizovaný rozličnými navrhnutými 

metódami. Tento prístroj spoľahlivo detekuje žmurknutie, mieru sústredenia a meditácie osoby, 

ktoré je možné aplikovať na ovládanie iných prístrojov alebo robotov. 

V súčasnosti SAV prechádza na nový prístroj Emotiv EPOC, ktorý obsahuje 14 snímacích 

senzorov [5], a preto bude meranie ERP komponentov v EEG signáloch na pozíciách temena 

hlavy efektívnejšie. Úpravou opísaného programového vybavenia je možné vytvoriť novú 

aplikáciu spolupracujúcu s prístrojom Emotiv EPOC.  
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Abstrakt — Cieľom príspevku je opis návrhu a technickej a programovej realizácie hudobného 

automatu zostrojeného zo skupiny fliaš naplnených tekutinou a ovládaného osobným počítačom 

prostredníctvom rozhrania LabJack U12. V článku je detailne opísané použitie  jednotlivých 

komponentov, ich funkčnosť a spôsob vzájomného prepojenia.  

Kľúčové slová — vstupno/výstupné rozhranie, akustika, ovládanie 

I. ÚVOD 

Nachádzame sa v informačnej dobe, v ktorej sa postupne manuálne práce a jednoduché 

zariadenia nahradzujú automaticky ovládanými elektronickými zariadeniami. Tento proces je 

čím ďalej intenzívnejší a zasahuje väčšie množstvo populácie. Ovládanie rôznych 

programovacích jazykov sa v dnešnej dobe pokladá za minimálne prospešné a svetové 

osobnosti ako Bill Gates alebo Mark Zuckerberg, ktoré stoja na čele informačnej revolúcie 

hlásia nutnosť vzdelávať sa práve v tomto smere. V prenesenom význame má svet aplikácií 

učiť chápať reálny svet, jeho detaily a samotnú funkčnosť. Preto sme sa rozhodli vytvoriť 

zaujímavú kombináciu elektricky mechanického zariadenia komunikujúceho s počítačom 

prostredníctvom jednoduchej aplikácie a poukázať na rôznorodosť prepojenia reálneho sveta s 

tým virtuálnym. 

Preto bola vybraná kombinácia aplikácie jednoduchého klavíru s 12 tónmi a hudobného 

automatu pozostávajúceho z prislúchajúceho množstva fliaš naplnených stanoveným 

množstvom tekutiny a vzduchovým kompresorom, ktorý sme si tiež svojpomocne zostavili. 

Celý projekt sme si prerozdelili do viacerých častí a postupne sme sa im venovali tak, aby 

vzniklo plnohodnotné zariadenie spĺňajúce svoj účel. Pre rozšírenie vstupno/výstupného 

rozhrania bežného PC o diskrétne a analógovévastupy a výstupy bolo použité zariadenie 

(rozhranie) LabJack U12.  

II. OPIS KONŠTRUKCIE HUDOBNÉHO AUTOMATU

Základ hudobného automatu tvorí skupina fliaš naplnených tekutinou o určenej hladine. Ich 

úlohou je vydávať tón pri prechode vzduchu pri jej hrdle a následne tak zahrať požadovanú 

melódiu. K jednotlivým skleneným nádobám sú preto privádzané hadičky od 

elektromagnetických ventilov, ktorých účel je privádzať vzduch v správnom smere a intenzite 

a umožniť tak fľašiam vydávať tón. Do týchto vzduchových hadičiek je púšťaný vzduch cez 

elektricky ovládaný vzduchový ventil a skonštruovaný rozvádzač, ktorý je napojený na 

vzduchový kompresor vyrobený špeciálne pre navrhnutý hudobný automat. Pre ovládanie 

hudobného automatu prostredníctvom PC  bola vytvorená aplikácia v jazyku C# 

spolupracujúca s rozhraním LabJack U12, ktorého úlohou je selektívne spínať jednotlivé 

elektromagnetické ventily a tak umožniť ozvučenie fliaš. V ďalších častiach budú podrobnejšie 

opísané jednotlivé časti hudobného automatu. 

A. Fľaše ako hudobný nástroj 

Ako hrací nástroj hudobného automatu sme sa rozhodli použiť dvanásť pollitrových 

sklenených fliaš. Tieto fľaše sme uložili do spoločnej nádoby o rozmere 40x50cm, ako je to 

znázornené na obr. 1. Z dôvodu ľahšej manipulácie celého hudobného automatu a naplnili sme 
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ich takým množstvom tekutiny, aby každá z fliaš vydávala pri ich rezonancii určený tón [1], 

[2]:  

1. fľaša : C 261,60 Hz 

2. fľaša : Cis  277,20 Hz

3. fľaša : D 293,70 Hz 

4. fľaša : Dis  311,10 Hz

5. fľaša : E 329,60 Hz 

6. fľaša : F 349,20 Hz 

7. fľaša : Fis  370,00 Hz

8. fľaša : G 392,00 Hz 

9. fľaša : Gis  415,30 Hz

10. fľaša : A 440,00 Hz 

11. fľaša : As   466,20 Hz

12. fľaša : H 493,90 Hz 

Fľaše by bolo možné naplniť rôznymi druhmi média pre zníženie ich objemu na stanovené 

hodnoty či už pevnými alebo kvapalnými látkami. Pre jednoduchosť realizácie a ďalšej 

prevádzky hudobného automatu boli fľaše naplnené vodou, aj napriek potrebe častejšieho 

ladenia. Vzduch je k hrdlu fliaš privádzaný prostredníctvom hadíc od vzduchového 

kompresora cez zbernicu a elektromagnetické ventily.  

Obr. 1  Fľaša naplnená tekutinou a jej uloženie 

B. Elektromagnetické ventily 

Pri konštruovaní hudobného automatu sme sa rozhodli pre použitie 14 elektromagnetických 

ventilov (obr. 2) bežne používaných v osobných automobiloch, ktorých priepustnosť vzduchu, 

ktorý nimi prechádza a tlaková výdrž sú pre nás vyhovujúce. Ich cievky sú budené 

jednosmerným prúdom s napätím 9 až 16 Voltov [4].  

12 ventilov slúži na ovládanie jednotlivých fliaš. Aby sme zamedzili ich poškodeniu 

pracovným tlakom, bol použitý ešte jeden ventil ako bezpečnostný a je umiestnený na 

vzduchovej zbernici.  

Ak rozhranie LabJack dostane signál pre zahratie určitého tónu na konkrétnej fľaši, otvorí 

sa ventil na vývode do fľaše a následne sa pustí vzduch zo samotnej tlakovej nádoby. Po 

ukončení hrania sa najprv uzavrie prvý elektromagnetický ventil a následne sa uzavrie ventil 

privádzajúci vzduch k fľaši. 
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Obr. 2  Elektromagnetický vzduchový ventil 

C. Vzduchová zbernica a kompresor so zásobníkom vzduchu 

Vzduchová zbernica je komponent slúžiaci na vysokotlakové prerozdelenie hlavného 

prívodu vzduchu s možnosťou regulácie a otvárania prietoku vzduchu k jednotlivým 

elektromagnetickým ventilom prislúchajúcich k fľašiam. Vzduchová zbernica pozostáva 

z nasledujúcich častí: telo zbernice, regulovateľný mechanický ventil, elektromagnetický 

ventil a hadice. 

Hlavným pohonom média pre hudobný automat je vzduchový kompresor so zásobníkom na 

stlačený vzduch, ktorého funkciou je dodávať celému nástroju vzduch v potrebnej miere. 

Pomocou experimentov a vzhľadom na použité elektromagnetické ventily bola vyšpecifikovaná 

vzduchová nádoba o kapacite minimálne 30 litrov a vrchnej hranici pracovného tlaku 

minimálne 2,5 atmosféry, pomocou ktorej by mal byť hudobný automat schopný hrať približne 

1 minútu bez nutnosti opätovného plnenia zásobníka vzduchu. Vzduchový kompresor bol 

zostrojený svojpomocne a skladá sa z nasledujúcich hlavných častí (obr. 3): telo vzduchového 

kompresora, tlaková nádoba, vzduchový kompresor, elektromotor, tlakový spínač, regulačný 

ventil a predlžovacia vysokotlaková hadica. 

Obr. 3  Vzduchový kompresor 

Samotné telo vzduchového kompresora bolo zostrojené z kovovej tlakovej nádoby z LPG 

nádrže starého automobilu, ku ktorej boli postupne navarené potrebné držiaky, kolesá, tiahlo, 

otvory pre vstup a výstup vzduchu, tlakomer a tlakový spínač zabezpečujúci plynulý 

a automatický chod kompresora. Na vrch nádoby bol pripevnený vzduchový kompresor 

z automobilu ZIL 130 a asynchrónny elektromotor o výkone 1,5kw a pracovných otáčkach 

1400 ot./min. Snaha bola vytvoriť čo najkompaktnejšie zariadenie umožňujúce jednoduchý 

prevoz. 

D. Rozhranie LabJack U12 

V roku 2001 uviedla spoločnosť LabJack na trh zariadenie LabJack U12 s cieľom umožniť 

interaktívnu kontrolu reálnych procesov pre bežného užívateľa, ale tiež pre širšie komerčné 
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využitie [6]. Rozhranie LabJack U12 umožňovalo rozšíriť USB port bežného PC o ďalšie 

diskrétne a analógové vstupy a výstupy. Od vtedy bolo vyrobených viacero novších produktov, 

ale model U12 pre svoju jednoduchosť, cenovú dostupnosť, univerzálnosť a široké možnosti 

použitia stále patrí medzi najpredávanejšie výrobky tejto spoločnosti. Pomocou tohto rozhrania 

je možné s bežným PC vykonávať ďalšie činnosti, ako je snímanie rôznych fyzikálnych 

a chemických veličín (samozrejme s použitím odpovedajúcich snímačov) a tiež s použitím 

odpovedajúcich akčných členov realizovať určité riadiace zásahy do reálnych procesov. 

Rozhranie LabJack U12 je znázornené na obr. 4. 

Obr. 4.  Rozhranie LabJack U12 

III. REALIZÁCIA SOFTVÉRU PRE OVLÁDANIE HUDOBNÉHO AUTOMATU

V súčasnosti existuje na trhu veľké množstvo programovacích jazykov, pomocou ktorých by 

bolo možné vytvoriť softvér pre ovládanie hudobného automatu. Zároveň spoločnosť LabJack 

poskytuje ovládacie prvky, knižnice a internetové poradenstvo pre najpoužívanejšie z nich. Pri 

realizácii hudobného automatu bol použitý programovací jazyka C# a zároveň programovacie 

prostredie Visual Studio. Ich výhodou je veľmi jednoduchá práca na grafickom návrhu 

a možnosť vytvorenia nielen funkčnej aplikácie, ktorá by spĺňala naše požiadavky, ale zároveň 

aj užívateľsky príjemné pracovné prostredie [7], [12]. Vytvorená softvérová aplikácia je 

znázornená na obr. 5. 

Obr. 5  Aplikácia pre ovládanie hudobného automatu 

Najdôležitejšou otázkou bol návrh a vytvorenie jednoduchého záznamu, ktorý mal mať 

dostatočnú výpovednú hodnotu z hľadiska prehrania tónu ako aj jeho záznamu. Rozhodli sme 

sa pre stanovenie fixného počtu znakov (21 znakov), rozdelených do troch častí. Prvá časť 

nesie záznam o tom, aký tón stláčame, druhá čas v ktorom je tón stlačený a posledná ako dlho 

má trvať zaznenie tónu. Pre tieto účely boli vytvorené počítadlá, ktoré zaznamenávajú čas 

hrania. Ich úlohou je podávať informáciu o spustení a dĺžke zahratia tónu. Vstup zahratia tónu 

je prostredníctvom tlačidiel, ktoré sú ovládané myšou alebo prostredníctvom klávesnice. Napr. 

pri stlačení klávesy C po dobu 1 sekundy v druhej sekunde hraného času za nám uloží do 

pamäte textový záznam v tvare: “/  C 00:02:000-01:000“. 
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Tieto záznamy sa ukladajú v rade za sebou do textovej premennej a vypisujú do textových 

okien, ako napr.  

Pieseň: 

/   C 00:02:250-00:555/   D 00:03:025-00:501/   E 00:03:759-00:429/   F 00:04:503-00:980/ 

F 00:05:846-00:407/   E 00:06:501-00:403/   D 00:07:243-00:477/   E 00:07:945-00:739/   E 

00:09:064-00:319/   D 00:09:774-00:358/   C 00:10:626-00:446/   D 00:11:356-00:813/   D 

00:12:602-00:391/   E 00:13:208-00:367/   D 00:13:883-00:342/   C 00:14:563-01:061 

Pre ovládanie rozhrania LabJack U12 bola vytvorená špeciálna trieda, ktorá je skladiskom 

funkcií pre ovládanie tohto rozhrania. Obsahuje funkcie pre ovládanie digitálnych výstupov, 

pričom každý výstup prostredníctvom tranzistora spína svoj elektromagnetický piest regulujúci 

prítok vzduchu ku fľaši naplnenej tekutinou. Funkcie sú volané stláčaním tlačidiel/klávesov pri 

hraní piesne alebo pri prehrávaní uloženej piesne prostredníctvom čítania dát z uloženého 

textového dokumentu.  

IV. ZÁVER

Cieľom práce bol návrh a technická a programová realizácia hudobného automatu na báze 

sklenených fliaš. Inými slovami by bolo možné povedať, že sme sa snažili vytvoriť hraciu 

skrinku zloženú so skupiny sklenených fliaš naplnených tekutinou, ku ktorým je privádzaný 

zdroj vzduchu ovládaný prostredníctvom aplikácie z počítača.  

Základný komponent hudobného automatu bol skonštruovaný tak, aby bolo možné 

jednoducho a zároveň efektívne meniť jeho súčiastky. Obsahuje dvanásť naladených fliaš 

s prívodmi hadíc od vzduchového rozvádzača s rýchlospojkou pre pripojenie vzduchového 

kompresora. Elektromagnetické ventily sú napojené prostredníctvom tranzistorov na konektor 

DB-25. Vzduchová zbernica má predprípravu na vyhotovenie prídavnej vyššej stupnice 

a rozšírenie nášho hudobného automatu. 

Jednou z úloh, ktoré bolo nutné vykonať pre spojazdnenie hudobného automatu bola 

aplikácia jednoduchého piana. Podarilo sa nám navrhnúť jednoduchý klávesový nástroj, ktorý 

nielen, že dokáže zahrať pieseň, ktorú hráme na klávesnici alebo stláčaním tlačidiel myškou 

počítača, ale zároveň ju dokáže aj uložiť, exportovať do textového dokumentu a taktiež prehrať 

či už na reproduktoroch počítača alebo skonštruovanom hudobnom automate. Aplikácia je 

napísaná v programovacom jazyku C# v programovacom prostredí Visual Studio.  
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Abstrakt — Cieľom tohto príspevku je opísať návrh a realizáciu jednoduchej, lacnej a 

vylepšenej alternatívy k riadeniu domácej čističky odpadových vôd, ktoré dodáva výrobca. 

Navrhnutý riadiaci systém je založený na jednočipovom mikropočítači ATmega 8 od firmy 

ATMEL. Oproti existujúvemu riešeniu boli pridané nové snímače, určené na zlepšenie kvality 

čistenia a zvýšenie spoľahlivosti čističky. Využitie mikropočítača nám umožnilo vylepšiť riadenie 

pomocou kombinácie spätnoväzobného riadenia a časového ovládania. 

Kľúčové slová — domáca čistička odpadových vôd, jednočipový mikropočítač, snímač výšky 

hladiny, prietokomer, regulácia, ovládanie, obvod reálneho času 

I. ÚVOD 

Čistiareň odpadových vôd, model TOPAS 5 je v základnom prevedení vybavená riadením 

pomocou dvoch plavákov, ktoré priamo spínajú napájacie napätie na regulačnom ventile a 

siréne. Toto prevedenie je nevýhodné z viacerých dôvodov, najmä však preto, že nemá žiadnu 

vlastnú inteligenciu, ktorá by umožňovala podrobnejšie nastavenie. Ďalšou nevýhodou je fakt, 

že napájacie napätie o veľkosti 230V prechádza plavákmi, ktoré sú v priamom styku s vodou. 

Navrhované riešenie je založené na mikropočítači ATmega 8. Použitie tohto mikropočítača 

vyžaduje minimum externých súčiastok a má množstvo užitočných periférií. Mikropočítač sme 

pre riadenie zvolili z viacerých dôvodov, najmä pre jeho jednoduchosť, spoľahlivosť 

a možnosť pružnej modifikácie celej aplikácie.  

Cieľom je vytvoriť lacnú variantu riadenia a celý systém obohatiť o ďalšie potrebné snímače 

a funkcionality. 

II. OPIS DOMÁCEJ ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD

A. Funkcia čističky odpadových vôd 

Domáca čistička odpadových vôd (ČOV) pracuje na princípe čistenia odpadovej vody 

pomocou aktívneho kalu. Jej činnosť spočíva v prepínaní dvoch režimov, ktoré sa vykonáva 

pomocou trojcestného vzduchového ventilu. V jednotlivých režimoch sa prečerpáva voda 

medzi nádržami pomocou mamutkových čerpadiel. 

Princíp činnosti ČOV a jej režimy sú znázornené na obr. 1. Odpadová voda priteká cez 

potrubie do akumulačnej nádrže, ktorá slúži na vyrovnanie nepravidelného prítoku vody. Sú v 

nej umiestnené dva snímače výšky hladiny. Prvý slúži na voľbu režimu ČOV. Druhý slúži na 

signalizáciu poruchy a tiež spustenie sirény. Čerpadlá a prevzdušňovacie prvky sú pripojené 

cez trojcestný elektroventil na vzduchový kompresor. [1].  

V prietokovej fáze sa surová voda z vyrovnávacej nádrže prečerpáva čerpadlom 1 do 

aktivačnej nádrže. Aktivačná nádrž je prevzdušňovaná, čím sa podporuje práca aktívneho 

kalu. Z hornej časti aktivačnej nádrže sa zmes vyčistenej vody a aktívneho kalu prečerpáva 

čerpadlom 2 do filtra plávajúcich častíc, umiestneného v dosadzovacej nádrži. Tu sa 

sedimentáciou oddelí aktívny kal, ktorý je ťažší ako voda a klesá ku dnu a vyčistená voda 

odteká odtokovým potrubím. Zároveň sa aktivuje prevzdušňovanie kalojemu, ktoré slúži na 
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udržiavanie prebytočného kalu v aktívnej forme. Po odpojení zátky na mamutke v kalojeme sa 

prevzdušňovací prvok zmení na čerpadlo prebytočného kalu, ktorým sa ČOV odkaľuje. 

V regeneračnej fáze sa aktivuje prevzdušňovanie v akumulačnej nádrži. To spôsobí rozbitie 

pevných častíc na menšie kusy, aby ich v prietokovej fáze čerpadlo 1 mohlo prečerpať. Taktiež 

sa aktivuje zber plávajúcich častíc z povrchu dosadzovacej nádrže 4 a prečerpávanie 

prebytočného kalu zo spodnej časti aktivačnej nádrže, kam kal postupne sedimentuje, do 

kalojemu pomocou čerpadla 3. V kalojeme sa kal usadzuje v spodnej časti a časť vody s 

ľahšími prvkami preteká späť do akumulačnej nádrže, čím sa zaistí striedanie fáz aj bez 

prítoku ďalšej surovej vody.[1] 

Obr. 1  Schéma domácej ČOV a jej režimy – prietoková fáza (1,2) a regeneračná fáza (3,4). 

B. Opis ČOV ako systému 

Ak sa na ČOV pozeráme ako na systém, ktorý je potrebné riadiť, potom výstupnou 

veličinou je výška hladiny vody v akumulačnej nádrži. Toto tvrdenie môžeme uviesť preto, že 

čistotu vody nemôžeme ovplyvňovať priamo, ale iba tak, že vytvoríme vhodné podmienky pre 

funkciu aktívneho kalu. To dosiahneme tým, že zabezpečíme správne prevzdušňovanie a 

rovnomerný prísun surovej vody (pomocou akumulačnej nádrže). Vstupnou veličinou je tlak 

vzduchu, ktorý poháňa čerpadlá a prevzdušňovacie prvky. Prítok surovej vody a odtok 

vyčistenej vody môžeme označiť ako poruchové veličiny. Akčným členom je trojcestný 

vzduchový ventil, ktorý prepína medzi jednotlivými fázami. Po pridaní navrhovaného riadenia 

vznikne ešte jeden akčný člen – relé, ktoré spína vzduchový kompresor. Ako snímač výšky 

hladiny slúži dvojstavový plavákový snímač, ktorý sníma minimálnu a maximálnu polohu. 

Pôvodná riadiaca jednotka využívala priamo kontakty spínača v plavákovom senzore na 

prepojenie medzi zdrojom napätia a regulačným ventilom. Navrhované riešenie využíva 

plavákový snímač len ako snímač, ktorý je pripojený na riadiacu jednotku – mikropočítač a ten 

vydáva príkaz pre relé, ktoré zopne napätie na cievku regulačného ventilu. 

C. Návrh riadenia pre ČOV 

Navrhnuté riadenie je založené na jednočipovom mikropočítači od firmy ATMEL, 

konkrétne na type ATmega 8. Tento mikropočítač poskytuje dostatočnú výpočtovú kapacitu a 

počet vstupov aj výstupov, ako aj periférnych rozhraní (zbernica I2C, A/D prevodníky, ISP 

rozhranie a mnoho ďalších), pri zachovaní nízkej ceny a potrebe minimálneho množstva 

periférnych súčiastok. [2] 

Algoritmus riadenia je modifikáciou pôvodného riadiaceho algoritmu, pričom je 

kombináciou spätnoväzobného riadenia (regulácie) a programového riadenia (ovládanie) [4], 

[5]. Bloková schéma riadenia ČOV je znázornená na obr. 2. Tento variant sa na základe 

experimentov na reálnom systéme ukázal ako najvýhodnejší. Odstraňuje sa tak problém s 

tvorbou biologickej peny, s ktorou má väčšina ČOV problém a preto výrobca odporúča 

manuálne zabezpečiť častejšie spínanie do regeneračného režimu [1]. Tento problém sa 

odstránil pridaním časového ovládania, ktoré v pravidelných intervaloch prepína fázu 

prietokovú na fázu regeneračnú. Ďalšou častou poruchou je upchatie regulačných trysiek 

mamutkových čerpadiel. Táto porucha sa najčastejšie a najvýraznejšie prejavuje na čerpadle, 
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ktoré prečerpáva vodu medzi akumulačnou a aktivačnou nádržou, a na čerpadle prebytočného 

kalu z aktivačnej nádrže do kalojemu. Včasné upozornenie na túto chybu je zabezpečené 

pomocou snímačov prietoku pod výtokmi týchto čerpadiel. Výrobca odporúča vybaviť ČOV 

spínacími hodinami, ktoré budú spínať vzduchový kompresor v určených časových 

intervaloch. V navrhnutom riešení sú nahradené pomocou obvodu reálneho času – RTC (Real 

Time Clock) [6], ktorý podáva informáciu o aktuálnom čase mikropočítača. Mikropočítač 

vyhodnotí časový údaj a údaj o aktuálnej vonkajšej teplote a na základe toho buď zapne alebo 

vypne kompresor. Kompresor sa nedeaktivuje, ak je teplota pod bodom mrazu. Všetky riadiace 

prvky sú zapojené tak, aby v prípade poruchy mikropočítača ostali aktívne v pozícii, v ktorej 

nespôsobia haváriu, resp. pretečenie surovej vody do odtoku vyčistenej vody. 

Obr. 2  Bloková schéma systému ČOV. 

III. OPIS RIADIACEJ ELEKTRONIKY

Riadiaca jednotka pozostáva zo štyroch častí: hlavná doska, silová časť, snímače a 

ovládacie rozhranie. Tieto časti spolu vytvárajú riadiaci celok, ktorý je umiestnený priamo v 

objekte ČOV. Elektronika je uložená v plastovej krabičke vedľa kompresora, na mieste 

uloženia pôvodnej elektroniky, a chránená pred vplyvom vody a prostredia. Vzájomné 

prepojenie jednotlivých častí je znázornené na obr. 3.  

Obr. 3  Bloková schéma riadiacej elektroniky. 

A. Hlavná doska 

Hlavná alebo matičná doska, predstavuje mozog celého riadenia. Obsahuje samotný 

mikropočítač a súčiastky nevyhnutné pre jeho chod, obvod reálneho času, ISP konektor, 

konektory pre pripojenie displeja, klávesnice, snímačov a napájania. Celá doska je napájaná zo 

zdrojovej časti napätím 5V. Vyššie napätie sa na nej nevyskytuje. 

Rozloženie vstupov a výstupov jednotlivých konektorov s mikropočítačom bolo navrhované 

tak, aby čo najviac zjednodušilo návrh dosky plošných spojov. Voľba mikropočítača z rady 

ATmega nám umožnila programovať celý obvod v programovacom jazyku C. 

B. Silová časť 

Jej úlohou je poskytovať napájanie elektrickou energiou ďalším prvkom obvodu. Je 

realizovaná na jednostrannej doske plošných spojov. Z bezpečnostných a rozmerových 

dôvodov, a tiež kvôli možným rušeniam, sme ju oddelili od riadiacej dosky. Táto doska pracuje 

s životu nebezpečným napätím 230V, preto sme ju oddelili od ostatných dosiek.  

C. Snímače 

Slúžia na sledovanie prostredia. Pôvodné riešenie obsahovalo pracovný snímač výšky 
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hladiny a poplachový snímač výšky hladiny. Oba boli realizované ako plavákové snímače. K 

týmto snímačom sme sa rozhodli pridať snímač teploty a prietokové snímače. 

Pracovný snímač výšky hladiny 

Jeho úlohou je snímať výšku hladiny v akumulačnej nádrži. Podmienky pre tento snímač 

sú: spoľahlivosť, odolnosť voči nečistotám, opotrebeniu, chemikáliám, a podstatná je jeho 

nízka cena a dostupnosť. Týmto podmienkam vyhovel plavákový snímač, ktorý bol použitý aj 

v pôvodnom riešení. Je nutné použiť snímač vhodný do odpadovej vody, pretože agresívne 

prostredie naleptáva a poškodzuje izoláciu prívodného vodiča, čo v pôvodnom riešení 

spôsobovalo vypínanie prúdového chrániča a zároveň ohrozovalo obsluhu. Dané prostredie 

bolo vyhodnotené ako zvlášť nebezpečné, pričom úroveň bezpečného napätia bola stanovená 

normou na 12V [1]. Nami navrhované a realizované riešenie odstránilo toto nebezpečie tak, že 

cez plavák neprechádza nebezpečné napätie 230V, ale bezpečné napätie 5V. 

Poplachový snímač výšky hladiny 

Rovnako ako pracovný snímač, aj poplachový snímač je plavákový snímač umiestnený v 

akumulačnej nádrži. Je však umiestnený vyššie ako je horná spínacia poloha pracovného 

snímača. Jeho úlohou je upozornenie na príliš veľké množstvo vody v akumulačnej nádrži.  

Snímač teploty 

Jeho úlohou je snímať teplotu vzduchu nasávaného kompresorom a poskytovať o tom 

informáciu radiacej jednotke. Je umiestnený na veku kompresora tak, aby nebol ovplyvňovaný 

teplom, ktoré generuje kompresor pri svojej prevádzke. Nie je nutná presnosť a linearita 

teplomera v celom rozsahu, len v oblasti zlomovej teploty 0°C. Preto sme zvolili dostupný a 

lacný termistor. Zvolený termistor je typu NTC – jeho odpor pri zohrievaní klesá. Je zapojený 

do série s rezistorom, pričom plní funkciu odporového deliča – zmenou teploty sa zmení jeho 

odpor a zmení sa napätie na vstupe AD prevodníka, na ktorý je pripojený. 

Snímače prietoku 

Pri praktickej prevádzke ČOV sa ukázalo, že mamutkové čerpadlá sa môžu upchať. Pritom 

sa väčšinou neupchá samotné čerpadlo, ale tryska, ktorá reguluje prítok vzduchu. Stáva sa to 

kvôli tomu, že tryska má malý vnútorný priemer (od 0,8 do 1,5mm) a vzduch, ktorým je ČOV 

poháňaná, nie je úplne vyčistený, jeho čistotu zabezpečuje vzduchový filter na nasávaní 

kompresora. Výmena filtru za účinnejší filter do ťažkého priemyslu znížila počet porúch, ale 

neeliminovala ich úplne. Preto boli pod výtok dvoch najporuchovejších čerpadiel pridané 

jednoduché snímače prietoku vlastnej konštrukcie [3].  

D. Ovládacie rozhranie 

Je to vstupno-výstupné rozhranie, ktoré umožňuje ovládanie systému ako celku. Pozostáva 

z displeja a tlačidlového panela.  

Displej je štandardný 2x16 znakový LCD, s vlastným podsvietením. Na zabezpečenie jeho 

správnej funkcie a komunikácie s mikropočítačom, slúži prevzatá knižnica LCD.h [7]. K 

základnej doske sa pripája pomocou kolíkovej lišty.   

Tlačidlový panel pozostáva z tlačidiel označených ako UP, DOWN, OK a MENU/BACK. 

Slúžia na ovládanie menu mikropočítača. Tieto tlačidlá sú realizované pomocou 

mikrospínačov osadených na vlastnej doske. Tá sa pripája k hlavnej doske pomocou káblového 

zväzku.  

IV. POPIS PROGRAMU

A. Program main() 

Program sa skladá z niekoľkých knižníc, v ktorých sú uložené používané podprogramy. 

Hlavnou funkciou, ktorá zabezpečuje chod celého riadenia je funkcia main().Ide o základný 

program, ktorý sa spúšťa po zapnutí napájacieho napätia alebo po resete programu. Riadi chod 

ČOV. Vychádza z pôvodného algoritmu riadenia, ale je upravený o ďalšie funkcie a je 

skombinovaný s časovým ovládaním. Program sa dá rozdeliť do 2 základných častí: 

inicializačná časť a rozhodovacia časť. Vývojový diagram hlavného programu je znázornený 

na obr. 4. 
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Obr. 4  Vývojový diagram hlavného programu. 

Incializácia: Po pripojení napájacieho napätia sa inicializujú jednotlivé premenné, nastavia 

sa na počiatočné hodnoty. Premenným, ktoré určujú stav regulačného ventilu, kompresora 

a sirény sa priradia počiatočné hodnoty, zadefinujú sa predurčené časy záťažových špičiek 

a definuje sa, či sú porty vstupné alebo výstupné. Spustí sa displej a zapne sa analógovo-

digitálny prevodník. Ak nie je pripojená záložná baterka – čas RTC = 00:00 a neinkrementuje 

sa, program automaticky nastaví čas na hodnotu 12:00, čím zabezpečí spustenie RTC pri 

náhodnom výpadku elektrickej energie.  

Rozhodovacia časť: Je najdôležitejšou časťou algoritmu. Na jej základe sa rozhodne, ktorý 

pracovný cyklus sa má spustiť. Jej štruktúra vychádza z pôvodného riadenia. Bola však na 

základe pozorovaní a pokusov so systémom upravená na kombináciu ovládanie – regulácia. 

Toto riešenie výrazne zvýšilo kvalitu vyčistenej vody. Po skončení rozhodovacej časti sa 

program vráti na začiatok nekonečnej slučky a všetky kroky sa opakujú.  

Opis ostatných častí programu je uvedený v [3]. 

B. Knižnica menu() 

Táto knižnica obsahuje funkcie pre obsluhu a zobrazenie samotného menu, ako aj jednotlivé 

funkčné bloky, so samotnými funkciami menu. Obsluhu menu umožňujú základné kontextové 

tlačidlá: UP, DOWN, OK a MENU/BACK. Po vstupe do menu sa automaticky zachová stav 

výstupov a už nezávisí na stave snímačov. Funkcia hlavného programu a s ním aj funkcia 

snímačov sa obnoví po ukončení režimu menu.  

Snímače: Funkcia, slúžiaca na kontrolu funkcie jednotlivých snímačov.  

Manuálne riadenie: Slúži na ovládanie jednotlivých prvkov ČOV. Každý spínaný prvok je 

možné osobitne aktivovať a deaktivovať. Po ukončení práce sa stlačením tlačidla 

MENU/BACK riadiace veličiny pre regulačný ventil, kompresor a sirénu vrátia do pôvodného 

stavu.  

Časovač: Umožňuje zvolenie si 3 časov špičiek, v ktorých chod ČOV nebude prerušovaný. 

Tieto časy sú implicitne nastavené a pomocou tejto funkcie je možná ich editácia.  

Aktuálny čas: Tento podprogram umožňuje nastaviť aktuálny čas pre RTC.  

Test: Zvolením tejto funkcie sa spustí kompletný test vstupno-výstupných systémov ČOV. 

Testuje sa formou interakcie užívateľ – riadenie, kedy riadenie vygeneruje akciu a užívateľ 

posudzuje, či bola vykonaná správne a dáva o tom správu riadeniu. Pri zistení chyby riadenie 

vygeneruje chybové hlásenie, ktoré je možné preložiť pomocou tabuľky chybových hlásení.  

V. ZÁVER 

Aplikáciou riadenia na reálny systém sa výrazne znížil počet chýb v systéme, prípadné 

chyby sú včas detekované a obsluha má možnosť ich odstrániť. Po zavedení sa objavil problém 

s obvodom reálneho času. Obvod sa zasekával. Tento problém bol spôsobený prúdovými 

špičkami, ktoré vznikajú pri spínaní regulačného ventilu. Tento problém sa už neprejavil po 

pridaní filtračného kondenzátora na hlavnú dosku a zväčšení filtrácie zdroja.  

Kvalita vody na odtoku sa po zavedení riadenia výrazne zlepšila. V ČOV sa pred jeho 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 771

zavedením vyskytovala biologická pena, ktorá sa dostávala do odtokového žľabu, a výrazne tak 

zhoršovala kvalitu vyčistenej vody. Po zavedení nového riadenia bol, najmä vďaka nútenému 

striedaniu prietokovej a regeneračnej fázy, výskyt tejto peny takmer úplne eliminovaný, pričom 

zbytková biologická pena je rýchlo znova spracovávaná a nehromadí sa na hladine, ani 

nezanáša steny ČOV. Dobré výsledky v teste kvality vody pri predchádzajúcom riadení 

dosiahla ČOV iba niekoľko dní po odkalení. Potom sa výsledky výrazne zhoršili. Po zavedení 

navrhnutého riadenia sa výsledky zlepšili, aj mesiac po odkalení je hranica kalu a vody pod 

stanovenou hranicou.  

Problémom pri zavádzaní do praxe môže byť zvýšenie zložitosti ovládacieho rozhrania. Je 

koncipovné tak, aby sa čo najviac podobalo bežne dodávaným výrobkom obsahujúcich menu, 

napríklad elektronické riadenie vykurovania v dome, či moderné domáce kávové automaty.  

Časové intervaly sú otestované na reálnom systéme priamo počas jeho prevádzky. Pauza 15 

minút v každej hodine je odporúčaná výrobcom. Experimenty sa teda týkali času vypínania. 

Ako najvhodnejší sa ukázal variant, kde je regeneračná fáza nútene zapnutá na 5 minút.  
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Abstract — the paper presents mobile application for the Android operating system which 

monitors desktop on a selected computer(s) in schools laboratory. The work describes a process of 

the application development and contains an analysis of a proposed solution for the computer 

laboratory monitoring as well as an implementation process. The idea behind for creating of such 

application is to prevent cheating of students during exams and tests. Application is in testing phase 

within Computer Networks Laboratory at Department of Computers and Informatics, FEEI TUKE. 

Presented solution was done as part of bachelor work. 

Keywords — Android, phone, monitoring, activity, class 

I. INTRODUCTION 

A computer laboratory monitoring system consists of two modules: a PC module located on 

monitored computer stations and a mobile device module placed on any Android platform based 

device. The monitoring system enables displaying of several computer desktops on the mobile 

device screen. It was necessary to determine the most suitable connection between two modules 

for a subsequent mutual communication. The protocol used to link the modules should create a 

stable, fast, and secure two-way connection.  

 The application also provides a possibility to store important information about the 

monitored computers. It is stored in a local database. In order to make the monitoring system 

adaptable to different conditions, the application offers a wide range of parameter settings. 

The goal of this implementation work is to establish an effective computer laboratory 

monitoring system via a mobile device. The paper partially describes all the components of this 

mobile application. It contains a short description of the communication technologies and 

implementation steps used in its creation. 

II. ANALYSIS

Communication between the PC module and the mobile device is a client - server type. The 

communication flow has to be reliable and reciprocal. It means that data cannot be lost or 

damaged, received in bad order or changed in other unexpected way. This type of 

communication can be based only on TCP or UDP protocol. In case two connected devices need 

to quickly and easily transfer a large quantity of data to multiple users, it is advantageous to use 

UDP protocol. On the other hand, if the connection requires two-way, secure, error free 

communication, TCP protocol is recommended. However, it is only TCP protocol that provides 

a reliable communication flow for the client - server system.  

 PC module represents the server side of the client-server communication type. Its mission 

is to send images from the monitored computer to the mobile device. Firstly, it is necessary to 

specify a port on the server side through which communication takes place. The port number 

can take a value from 0 up to 65535, for example 5900. Socket, an endpoint of two-way 

communication link between two devices, is created on this port via ServerSocket (port number) 

function.  The program then waits for a response of the mobile device which represents the 

client side. 

The role of the client in the monitoring process is to receive and interpret images on the 

mobile device screen. It is, however, necessary to create a socket on the client side beforehand 

to establish a connection with the server. Socket (IP address, port number) function with 2 

parameters is used: IP address of the server and port number of the server side. Right 

afterwards, the server placed on monitored computer accepts the new connection using 
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ServerSocket.accept () function. Subsequently, input and output channels for both the client and 

the server are created via getInputStream () and getOutputStream () functions. These input-

output channels then enable an exchange of communication flow between the server and the 

client. 

III. SOLUTION AND RESULTS

A. The design of modul for PC 

The main task of the PC module located on the computer is to send desktop screenshots in 

regular intervals and at pre-agreed definition. Both parameters, an interval of sending as well as 

an image resolution, can be changed in the mobile device settings. They are communicated by 

the mobile device to the computer right after the link-up.   

 During the monitoring process the program waits for one of two packets, interrupting packet 

or stop packet, sent by the mobile device. When interrupting packet is received, the PC 

interrupts the input-output processes. The aim of the interruption is to prevent the user working 

on the monitored computer from continuing his work. After the readmission of the interrupting 

packet the computer returns to a normal functioning allowing the user to take control of the PC. 

In case the monitoring process should be stopped, the stop packet is sent from the mobile device 

to the monitored computer. Right afterwards the PC module closes the input and output channels 

as well as the socket. 

Fig. 1 The software solution for monitored PC. 

B. The design of module for mobile device 

The main task of the mobile device module is to receive and interpret images on the device 

screen. A special Android component called ImageView is used for this interpretation. The main 

screen contains 12 independent imageviews - each for one of the monitored computers. To 

facilitate the link-up, the application uses a local database for saving of the computers´ IP 

address. Main monitoring parameters such as image resolution and interval of sending can be 

easily modified in the settings.  

 In order to keep the user informed the application also contains several error messages. The 

first one appears when the user tries to modify the settings after the monitoring process has 

started. It is necessary to cancel the monitoring process using a function button STOP before 

changing any parameters. The second error message appears when the user tries to add 

incomplete information to the PC database. In that case the user is informed to fill in complete 

information. 
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Fig. 2 The mobile application UI. 

The biggest advantage of the monitoring system is an ability to freeze the monitored 

computer. This can be done by a long press on an imageview which represents a specific 

computer that is monitored.  The computer may be unfreezed after the second long press on the 

same imageview. 

 The application has been thoroughly tested on a large number of mobile devices in two 

phases. The first phase took place simultaneously with the development in order to optimize all 

the newly created functions of the application. Five mobile devices participated in this phase. 

The second phase of the testing took place at the end of the development when the final version 

of the application was tested in different environments. 

Fig. 3 Setting the mobile application. 

IV. CONCLUSION

The goal of presented work was to analyze the possibility of developing an application in the 

Android operating system and to create a functional mobile application in order to monitor a 

computer laboratory. First of all it was necessary to thoroughly analyze the possibilities of 

Android application development. For better illustration of the operating system background, 

the work includes Android history, detailed description of its architecture and of its most 

common components.  
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 The application was created with respect to the practicality and applicability in the real life. 

This was preceded by an in-depth analysis of systems for monitoring the activities of client 

stations. Several commercial systems were preselected to illustrate properties of the best 

commercial software, their strong and weak points were analyzed.  The analysis of the possible 

accesses to the viewing area in the selected computer classroom followed, complemented by a 

description of suitable protocols for connecting a computer and a mobile device. All the analysis 

led to the implementation itself. After successful testing phase application will be shared to 

public using Android Play Store and sourceforge.net portal under GPL licence. 
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Abstrakt — Článok je venovaný nekonvenčnému pohľadu na čiastkové výboje v izolačnom systéme 

statora elektrického stroja točivého. Z teoretického hľadiska je popísané šírenie sa impulzov, 

produkovaných výbojovou aktivitou v kritických miestach, pričom značná časť úvah je podporená 

Maxwellovými rovnicami. Sú vyjadrené vzťahy medzi zložkami intenzity elektrického poľa a 

magnetického poľa a ich vzájomná previazanosť s dielektrickými vlastnosťami izolačného systému 

(relatívna permitivita) s relatívnou permeabilitou prostredia, ktoré je tvorené medeným vodičom, 

prípadne statorovými plechmi. Autori vychádzajú z modelových predstáv statorového vinutia.  

Kľúčové slová — čiastkové výboje, izolačný systém, statorové vinutie, vysokonapäťové stroje 

I. ÚVOD 

Vychádzame zo skutočnosti, že vinutie elektrických strojov, uložené v drážkach statora môže 

byť za určitých nepriaznivých okolností „zdrojom“ výbojovej aktivity. Je to dané aj tým, že 

uvažované stroje nepatria svojou stavbou, geometriou a usporiadaním izolačného systému k 

jednoduchým prevádzkovým zariadeniam, prípadne skúšobným objektom.  

Prax poukazuje na to, že vysokonapäťové zariadenia tohto typu majú zložitý tvar z hľadiska 

usporiadania „elektródového systému“ vyplneného viaczložkovým izolantom a preto z 

technologického hľadiska si vyžaduje väčšiu pozornosť aj modelovanie systému v drážke 

statora a mimo drážky. Naznačme možné typy porúch vyvolávajúcich vznik čiastkových 

výbojov v statorovej izolácii točivých strojov, prípadne mimo nej: 

• výboje v dutinkách v izolácii,

• výboje v delaminovanej časti izolácie, elektrický stromček,

• elektrický stromček: vodič – izolácia,

• výboje v drážke statora,

• povrchové výboje,

• výboje po znečistenom povrchu na výstupe cievky z drážky,

• výboje na porušenom odporovom nátere mimo drážky statora.

II. TEÓRIA PRENOSU NÁBOJA VINUTÍM ELEKTRICKÉHO STROJA TOČIVÉHO

Izolačný systém elektrického stroja sa odlišuje od modelov popisovaných v literatúre (Marton 

[2], Balogh [3], Veverka [8]) tým, že v tomto prípade  sa jedná o značne geometricky 

pretiahnutý útvar s minimálne tromi prechodmi cez obklopujúce prostredie. Tento stav spočíva 

v zložitej stavbe vinutia. Táto skutočnosť má za následok to, že posuv náboja čiastkového 

výboja nie je simultánny (súčasný) so vznikom posuvného prúdu na svorkách vinutia. Posuv 

náboja v značne členitom elektródovom systéme spôsobí v mieste vzniku čiastkových výbojov 

lokálnu zmenu elektrického a magnetického poľa. Porucha v poli sa šíri ďalej od miesta vzniku 

vo forme elektromagnetickej vlny. Rýchlosť šírenia sa vlny v závisí od média, v ktorom sa 

nachádza a tiež od elektrických a magnetických pomerov prostredia. V plyne táto rýchlosť 

korešponduje s rýchlosťou svetla vo vákuu a jej hodnota sa redukuje (mení) v závislosti od 

hmoty [4]: 
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kde c0 = 300 m/μs, 

εr – relatívna permitivita izolantu,  

μr – relatívna permeabilita prostredia (medený vodič, statorový plech). 

Ak pozorujeme šírenie sa impulzu v drážke, potom sa elektromagnetická vlna šíri medzi 

vodičom a stenou drážky, resp. uzemnenou ochranou proti povrchovým výbojom. Aj napriek 

tomu, že statorový plech sa vyznačuje vysokou permeabilitou, magnetické pole, šíriace sa 

prostredím nedisponuje dostatočným časom na to, aby preniklo do feromagnetika FeSi 

statorového plechu. Z toho dôvodu sa dá tvrdiť, že šírenie sa signálu je určené iba izolantom 

statorového vinutia, jeho relatívnou permitivitou (εr = 3...5) a relatívnou permeabilitou vodiča 

Cu (μr = 1). 

Takže v tomto prípade sa vlna šíri od miesta vzniku rýchlosťou 130  170 m/μs. Ide o 

rovinnú vlnu, ktorá sa šíri pozdĺž tyče statora oboma smermi. Jednoduchšie je šírenie sa vlny v 

oblasti čela vinutia. Elektromagnetická vlna sa šíri približne rýchlosťou svetla, keďže elektrické 

ako aj magnetické pole sa nachádza medzi vodičom a statorovým plechom vo vzduchu.  

Intenzita elektrického poľa E a magnetického poľa H elektromagnetického vlnenia je z 

hľadiska veľkosti a smeru v dielektriku závislá od polohy a času. Tieto veličiny sa navzájom 

dynamicky ovplyvňujú a sú popísané Maxwellovými rovnicami. Vzájomný pomer týchto 

fyzikálnych veličín   je konštantný a je ovplyvnený prostredím (ε, μ). Matematická interpretácia 

je nasledovná (pozri tiež Iľkovič [4], Lehmann [1] a Marton [10]): 
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Vzťah HE /  má dimenziu impedancie. 

III. VYJADRENIE ZÁVISLOSTI E  A H  OD POLOHY (x, y, z) A OD ČASU (t)

Elektromagnetický signál vyvolaný čiastkovým výbojom nám umožňuje detekciu jeho 

napäťovej prípadne prúdovej zložky. Napätie a prúd sú veličiny, ktoré sú na každom mieste 

izolácie navzájom späté s vlnovou impedanciou Z. 

V prípade neorientovaného postupu šírenia sa vĺn je úmerná vlnová impedancia príspevku 

pomeru E/H (príspevok dielektrika). Pri orientovanej vlne je však impedancia Z závislá tiež od 

geometrie vodiča, analyzovať však tento prípad je veľmi zložité. Prijímame preto zjednodušené 

riešenie pri rešpektovaní komponentov elektrického a magnetického poľa ako aj hustoty prúdu 

podľa nasledujúce vyobrazenia (obr. 1). 

Vychádzajúc z Maxwellových rovníc rozložíme jednotlivé komponenty E, H a J pričom 

predpokladáme že Ex, Hx, Jy budú rovné nule. Potom závislosť od polohy a času bude v 

diferenciálnej forme nasledovná: 
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V rovniciach sú rešpektované aj materiálové vlastnosti systému: ε a μ. 
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Obr. 1  E, H a J usporiadané v elemente cievky 

Dvojice rovníc (7) a (8) popisujú dynamickú väzbu elektrického a magnetického poľa vo 

forme diferenciálnych rovníc druhého rádu. Rovnica (6) vyjadruje rovnováhu napätí a izolácii v 

smere y a z a pri zohľadnení zákona celkového prúdu určuje druhá rovnica prúdovú hustotu. Ak 

ďalej predpokladáme že hrúbka (d) izolácie je oveľa menšia ako šírka (b) a výška (h) vodiča, 

potom budeme považovať hodnoty poľa za konštantné. Z odvodeného pomeru E/H dostaneme 

vlnovú impedanciu usporiadania v drážke (Lehmann [1]): 
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Hodnoty impedancií v drážke sa pohybujú v rozmedzí od 170 do 220 . V závislosti od 

konštrukcie medzi vodičom a stenou drážky môže byť Zd o niekoľko ohmov menšia. 

IV. ŠÍRENIE SA IMPULZOV OD ČIASTKOVÝCH VÝBOJOV V PROSTREDÍ DRÁŽKY STATORA A VN 

CIEVKY 

Čiastkový výboj predstavuje impulznú vlnu, ktorá sa šíri z defektného miesta oboma smermi. 

stator čelo vinutia

miesto
vzniku č.v. izolácia

vodič

L H
Rr R

d

Obr. 2  Postup vĺn pozdĺž cievky 

Model znázorňuje šírenie sa prúdovej vlny ako aj odraz vlny na rozhraní: cievka – čelo 

vinutia (-Rr, Rd). 

Impulzy od čiastkových výbojov podliehajú zákonitostiam šírenia sa vĺn. Pri výstupe cievky 

z drážky (čelo vinutia) dochádza ku zmene impedančných pomerov, v dôsledku čoho sa mení 

orientácia a amplitúda vlny. Hovoríme o odrazoch, čo vyjadríme koeficientom odrazu r [7]: 
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kde Z1, Z2 – vlnové impedancie pri prechode z prostredia 1 do prostredia 2. Typická 

diskontinuita je prechod z drážky do čela vinutia stroja. 

Každý vstup a výstup z drážky statora predstavuje miesto zmeny impulzu. Pre cievku 
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dostávame takto minimálne 4 diskontinuity. Po viacnásobných odrazoch pôvodná impulzná vlna 

bude značne skreslená, čo je ovplyvnené nielen dobou trvania impulzu, ale aj rozdielnymi 

hodnotami koeficientu odrazu. Súčasne s efektom šírenia sa impulznej vlny existuje vzhľadom 

na zložitú technológiu uloženia cievok v drážkach statora aj efekt „priečnej väzby“, ktorý 

ovplyvňuje aj prenosové charakteristiky celého vinutia statora. 

Elektrická a magnetická väzba v oblasti čela vinutia je znázornená nasledovne (obr. 3). 

H

E

E

Statorový
plech

horná
cievka

dolná
cievka

Obr. 3  Efekt priečnej väzby 

Vyššie uvedený typ väzby nie je jednoduché popísať Maxwellovými rovnicami, pretože 

riešenie je viazané na vplyv vzájomnej indukčnosti, kapacitu vinutí, nelineárne straty, vírivé 

prúdy a pod. 

V. VIACČLÁNKOVÝ MODEL VINUTIA 

Za účelom doplnenia predchádzajúcich úvah, poukážeme na usporiadanie (uloženie) tyče 

generátora v drážke statora po technologických úpravách (pozri obr. 4). 

Cu vodič

Vnútorná ochrana
proti výbojom

Izolácia

Polovodivá ochrana
proti výbojom

Vonkajšia ochrana
proti výbojom

Statorový plech

Obr. 4  Tyč vinutia v drážke [5], [1] 

Kapacitno – odporový model usporiadania na obr. 4 je znázornený na obr. 5 

C’I

C’H
R’ Rdx

Cu vodič

Izolácia

Polovodivá ochrana

Vzduchová medzera

Stena drážky

TS

Obr. 5  Kapacitno – odporový model 
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Model charakterizuje časť statorovej tyče uloženej v drážke. Toroidná sonda TS je 

aplikovaná v uzemňovacej časti statora a má funkciu induktívneho snímača pri snímaní 

výpovedeschopných veličín zodpovedajúcich čiastkovým výbojom (n, q, Qsum, We atď.) Model 

cievky, vystupujúcej z drážky statora, je detailne popísaný napr. v prácach Veverku [8] a Lescha 

[9], preto ho na tomto mieste nebudeme uvádzať.  

Princíp metódy induktívne viazanej sondy na snímanie čiastkových výbojov je na obr. 6. 

V

I

Fe



FJ

FL

Obr. 5  Kapacitno – odporový model 

Ide o aplikáciu sondy s otvoreným jadrom, prípadne s uzavretým jadrom (toroid). Signál je 

po analógovom snímaní digitálne spracovaný a vyhodnotený PC technikou. 

VI. ZÁVER

Impulzom pre zostavenie predloženej úvahy boli skúsenosti pracoviska [7] so šírením sa 

signálov impulzného charakteru pri štúdiu napäťových javov v elektrických a 

mikroelektronických obvodoch. Ďalším popudom bola štúdia Lehmana [1] zameraná na 

monitorovanie čiastkových výbojov vo veľkých generátoroch. Poznanie šírenia sa impulzov z 

defektných miest prostredím je značným príspevkom k diagnostike izolačného systému 

elektrických strojov točivých, k lokalizácii miesta výskytu čiastkových výbojov v sústave cievka 

– drážka a ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu hodnoteniu výbojovej aktivity vo vn strojoch a v

generátoroch. 
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Abstrakt — Tento článok sa zaoberá návrhom Master-Slave riadenia servomotorov robotickej 

stavebnice Bioloid, z ktorých bolo vytvorené jednoduché robotické rameno. V príspevku je popísaný 

spôsob komunikácie servomotorov s programom Matlab, v ktorom bolo realizované riadenie, ako aj 

spôsob vyhodnocovania polohy koncového bodu robotického ramena.   

Kľúčové slová — Servomotor, Matlab, riadenie, Dynamixel, master-slave 

I. ÚVOD 

Robotika má v dnešnom dobe svoje nenahraditeľné miesto najmä v oblasti priemyslu, kde si 

bez robotov už nevieme predstaviť žiadne automatizované pracovisko. Automatické roboty sú s 

výhodou používané kvôli vysokej rýchlosti a presnosti výroby. Robotika predstavuje komplexnú 

vednú oblasť, ktorá je úzko previazaná s elektronikou, elektrotechnikou, mechanikou, ako aj so 

softwarovým vybavením pre samotné riadenie robota.  Prvý priemyselný robot bol nasadený do 

praxe už v roku 1961 firmou Unimation, kde jeho hlavnou úlohou bolo premiestňovať objekty. 

O tej doby robotika prešla obrovským vývojom a dnes sa s robotmi stretávame nielen na poli 

priemyselnej využiteľnosti, ale aj v oblastiach výučby, výskumu alebo aj zábavy. 

V oblasti využitia robotických systémov v oblasti výučby je vhodným prvkom stavebnica 

BIOLOID. Táto stavebnica predstavuje modulárny kit pozostávajúci z riadiacej  jednotky, 

servopohonov Dynamixel a snímačov okolia. Z jednotlivých prvkov tejto stavebnice, je možné 

poskladať rôzne či už jednoduchšie alebo zložitejšie robotické systémy a vyskúšať si na nich 

základy riadenia takýchto systémov. 

Tento príspevok sa zaoberá možnosťami využitia servopohonov Dynamixel stavebnice 

BIOLOID, z ktorých sú zostrojené dve robotické ramená a ich riadením v programe Matlab. 

Riadenie robotických ramien bolo realizované v režime Master-Slave. Pre jednoduchšie 

ovládanie bolo potrebné taktiež vytvoriť grafické užívateľské prostredie, pomocou ktorého sa 

dané robotické ramená budú ovládať a zároveň bude slúžiť pre zobrazenie jednotlivých stavov 

systému. 

II. REALIZÁCIA MASTER-SLAVE RIADNIA SERVOPOHONOV

Riadiť pohony Dynamixel AX-12A stavebnice BIOLOID pomocou PC je možné rôznymi 

spôsobmi. Buď sa použije pre riadenie program napísaný v prostredí, ktoré je dodávané spolu so 

stavebnicou, alebo sa použije programu napísanom v jazyku C, pripadne C-mex pre Matlab. 

V našom prípade boli riadené servopohony z prostredia Matlab.  

A. Komunikácia servopohonov s Matlabom 

Na komunikáciu modulov Dynamixel s Matlabom slúži USB2Dynamixel prevodník od firmy 

ROBOTIS. Jedná sa o prevodník z USB na jeden s troch možných spôsobov komunikácie: 

TTL logika pre servomotory s 3-pinovým konektorom 

RS485 pre servomotory so 4-pinovým konektorom 

RS232 pre komunikáciu cez sériový kábel s riadiacou jednotkou, prípadne pre 

bezdrôtovú komunikáciu 

V našom prípade sa jednalo o Half-duplexnú asynchrónnu sériovú komunikáciu medzi 

Matlabom a servopohonmi cez TTL linku. Samotná komunikácia riadenia so servopohonomi je 

realizovaná pomocou paketov, pričom Inštukčný paket zobrazený na obr.1 je vysielaný 

z riadenia do modulu Dynamixel. 
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Obr. 1 Inštrukčný paket 

 Stavový paket zobrazený na obr.2, je odozvou na Inštrukčný paket a odosiela sa z modulu 

Dynamixel do riadenia. 

Obr. 2 Stavový paket 

B. Master-Slave riadenie servopohonov 

Návrh Master-Slave riadenia bol robený pre robotické ramená zostrojené zo servopohonov 

Dynamixel AX-12A. Zostava týchto ramien je zobrazená na obr.3. 

Obr. 3 Zostava robotických ramien 

Základné parametre použitých servomotorov AX-12A sú uvedené v tabuľke1. 

Tabuľka 1 

Hardwarové parameter servopohonu AX-12A 

Váha 54.6g 

Rozmery 32mm x 50mm x 40mm 

Presnosť 0.29° 

Prevodový pomer 254:1 

Moment 1.52Nm (pri 12V, 1.5A) 

Rýchlosť naprázdno 59 rpm (pri 12V) 

Uhol natočenia 0° ~ 300° (joint mode) 

Nekonečné otáčanie (wheel mode) 

Prevádzková teplota -5°C ~ +70°C 

Napájacie napätie 9 ~12V (Odporúčané napätie 11.1V) 

Príkazový signál Digital paket 

Typ protokolu Half duplexná Asynchrónna sériová komunikácia 

(8bit, 1stop, bez parity) 

Fyzická linka TTL Level Multi Drop (daisy chain type Connector) 

ID 254 ID (0~253) 

Komunikačná rýchlosť 7343bps ~ 1Mbps 

Odozva Pozícia, teplota, zaťaženie, vstupné napätie, ... 

Materiál Plast 
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Základ fungovania princípu Master-Slave riadenia je sledovanie polohy jednotlivých 

servomotorov ramena Master a poslať ich na rameno Slave. Tento princíp bol realizovaný 

vytvorenou funkciou Real-Time, ktorá prevádzala základnú funkciu Master-Slave riadenia a to 

kopírovanie v reálnom čase. 

Po spustení programu sa načítajú dáta z grafického prostredia a otvorí sa port pre 

komunikáciu medzi PC a servopohonmi. V prípade, že sa port otvoriť nepodarí vypíše sa 

chybové hlásenie „Chyba pri otváraní USB2Dynamixel“, uvoľní sa port a ukončí sa program.  

 Pri úspešnom otvorení sa nastaví rýchlosť pohybu servomotorov na požadovanú hodnotu a 

spustí sa cyklus, ktorým sa opakuje kopírovanie polohy ramena Master, až pokiaľ nedôjde 

k zastaveniu funkcie. V tele tohto cyklu je aktuálna poloha načítaná do matice „PresentPos“ 

pomocou cyklu, kde pomocou funkcie NUM_SERVO sa identifikuje počet servopohonov 

a následne sa ID čísla servopohonov ramena Master uložia do matice „idm“. Obdobne sa 

identifikujú servopohony ramena Slave, ktoré sú uložené v matici „ids“. Následne je vytvorený a 

odoslaný Syncwrite paket na adresy v matici „ids“.  

V prípade predchádzajúceho pohybu Master ramena sa prvým spustením programu toto 

rameno odblokuje. Pre zníženie zaťaženia komunikačnej linky sa kontroluje práve načítaná 

matica polohy ramena s predchádzajúcou, a ak sú rovnaké, paket sa neodošle. Principiálny 

algoritmus riešenia Master-Slave riadenia robotického ramena je zobrazený na obr.4. 

Obr. 4 Algoritmus Master-Slave riadenia robotického ramena 
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III. URČENIE POLOHY KONCOVÉHO BODU ROBOTICKÉHO RAMENA DENAVIT-HARTENBERGOVOU 

NOTÁCIOU 

Jednou z funkcií grafického užívateľského prostredia vytvoreného pomocou GUI programu 

Matlab je aj zobrazovanie polohy koncového bodu ramena v súradnicovom systéme x, y, z. 

Výpočet polohy koncového bodu ramena je robený na základe Denavit-Hartenbergovej notácie. 

Podľa definície Denavit-Hartenbergovej notácie je každý kĺb reprezentovaný svojím 

súradnicovým systémom a 4 parametrami, ktoré určujú akou transformáciou prejdeme k 

najbližšiemu segmentu tak, aby nová os z bola v osi otáčania nasledujúceho kĺbu. Pri Denavit-

Hartenbergovej notácii sú dôležité štyri základné parametre: 

d - vzdialenosť kĺbov po osi z 

Θ - uhol natočenia okolo osi z 

r - dĺžka kolmice po sekundárnej osi 

α - uhol natočenia posunutého súradnicového systému, aby os bola v osi otáčania nového 

kĺbu 

Navrhnuté rameno v našom prípade malo 5 stupňov voľnosti podľa obr. 5, na základe ktorých 

boli zostavené transformácie pre jednotlivé kĺby ramena podľa Denavit-Hartenbergovej notácie.  

Obr. 5 Označenia jednotlivých kĺbov ramena pre výpočet Denavit-Hartenbergovej notácie 

Rovnice transformácie pre jednotlivé kĺby ramena: 

Výslednú maticu transformácie dostaneme vynásobením čiastkových transformácií s 

jednotkovou maticou A0. 

Na základe výslednej transformácie dostávame polohu koncového bodu robotického ramena 

v priestore, ako je zobrazené na obr.6. 
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Obr. 6 Zobrazenie polohy koncového bodu robotického ramena v priestore 

IV. ZÁVER

V tomto príspevku bol prezentovaný návrh Master-Slave riadenia robotických ramien 

zložených zo servopohonov Dynamixel AX-12A. Riadenie bolo realizované v prostredí 

programu Matlab, v ktorom taktiež bolo navrhnuté grafické prostredie pre ovládanie týchto 

robotických ramien. Užívateľské grafické prostredie bolo navrhnuté pre ovládanie Master-Slave 

riadenia v reálnom čase, ako aj na sledovanie polohy ramien, pri ktorom sa zobrazovali aktuálne 

uhly natočenia servomotorov a poloha koncového bodu ramena vypočítaná pomocou Denavit-

Hartenbergovej notácie.  
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Abstrakt — Rozhodovacie stromy predstavujú jednu zo základných metód na riešenie 

klasifikačných úloh v oblasti dolovania znalostí. Cieľom je kategorizovať vstupné príklady do vopred 

definovaných tried. Proces generovania rozhodovacieho stromu je založený na výpočte metrík, 

ktorých výber záleží od typu algoritmu použitého na samotné generovanie. V našom prípade ide 

o algoritmus C4.5 a vytvorená aplikácia umožňuje realizovať celý proces v jednoduchých krokoch od

načítania alebo vytvorenia vlastných dát, cez definíciu typov jednotlivých atribútov, až po výpočet 

príslušných metrík a generovanie príslušných vetiev v strome. Výsledkom je prvý prototyp aplikácie, 

ktorý ponúka všetky základné funkcie, ale zároveň vytvára priestor pre jeho ďalší vývoj smerom 

k integrácii do komplexného systému pre podporu výučby v oblasti dolovania znalostí.  

Kľúčové slová — C4.5, výučba, pomerový informačný zisk 

I. ÚVOD 

Dolovanie v dátach predstavuje semiautomatický proces extrakcie nových, doposiaľ 

neznámych a potenciálne užitočných znalostí z veľkých objemov dát. Tieto dáta môžu byť 

rôzneho charakteru, s ktorým potom úzko súvisí aj riešená úloha. Napr. je možné predpovedať 

výskyt vybraného meteorologického javu na základe zhromaždených historických dát; alebo 

predikovať spotrebu pitnej vody na základe monitorovania doterajšej spotreby; alebo 

kategorizovať zákazníkov do rôznych skupín na základe analýzy ich nákupného správania, atď.  

Proces dolovania v dátach predstavuje komplexný súbor krokov, v rámci ktorých je možné 

využiť vhodné softvérové prostriedky pre ich realizáciu a dosiahnutie stanovených čiastkových 

cieľov.  

Z pohľadu výučby je dôležitým faktorom praktická aplikovateľnosť nadobudnutých 

teoretických vedomostí u študentov, k čomu môže prispieť aj komplexný systém pre podporu 

výučby. Cieľom tohto systému je jednoduchým a užívateľsky príjemným spôsobom ukázať 

študentom, ako fungujú jednotlivé algoritmy používané vo fáze generovania modelov, t.j. 

v tomto prípade akým spôsobom je generovaný klasifikačný model (rozhodovací strom) 

prostredníctvom algoritmu C4.5. 

II. NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA APLIKÁCIE

A. Rozhodovacie Stromy 

Rozhodovacie stromy patria v dnešnej dobe medzi najobľúbenejšiu metódu dolovania dát. 

Hlavným dôvodom je ich prehľadnosť, jednoduché pochopenie výsledkov a identifikácia 

postupnosti atribútov, ktoré vedú ku kategorizácii do príslušnej triedy. Rozhodovacie stromy je 

možné ľahko reprezentovať pomocou produkčných pravidiel, ktoré zároveň ilustrujú celý proces 

generovania. Veľmi dôležitým kritériom pri tvorbe rozhodovacích stromov je voľba 

najvhodnejšieho atribútu na testovanie v rozhodovacích uzloch stromu. Pre výber medziľahlého 

uzla sa najčastejšie používajú kritéria ako informačný zisk, pomerový informačný zisk a gini-

index. Algoritmus C4.5 predstavuje jednu z najpoužívanejších metód, ktorá využíva pomerový 

informačný zisk ako kritérium výberu [1]. 

Na obr. 1 je zobrazený výsledný rozhodovací strom pre jednoduchú klasifikačnú úlohu, kde 

na základe hodnôt štyroch vstupných atribútov (teplota, počasie, vlhkosť a vietor) je nutné 
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urobiť rozhodnutie, či sa bude konať daná športová udalosť alebo nie. Táto úloha predstavuje 

typický príklad pre výučbu problematiky dolovania v dátach [2]. 

Obr. 1  Jednoduchý rozhodovací strom pre príklad rozhodnutia, či sa bude konať dané športové podujatie alebo nie. 

B. Návrh Riešenia 

Ako už bolo uvedené vyššie, cieľom je vytvoriť aplikáciu, ktorá by jednoduchým spôsobom 

pomohla študentom pochopiť spôsob fungovania algoritmu C4.5 pomocou ktorého je možné 

generovať rozhodovací strom. Tento cieľ bude splnený pomocou nasledujúcich hlavných 

funkcií: 

 Možnosť načítať zdrojové dáta.

 Možnosť vytvoriť zdrojové dáta: definovať typ vstupných atribútov (nominálny alebo

numerický), určiť počet vstupných príkladov, generovanie hodnôt cieľovej triedy. 

 Možnosť exportovať dáta.

 Možnosť spustiť proces samotného generovania rozhodovacieho stromu a jeho

vizualizácia vo forme štruktúrovaného textového záznamu. 

Zároveň boli definované určité obmedzenia pre tento prvý prototyp aplikácie a to počet 

vstupných atribútov (4) a len číselné hodnoty pre tieto atribúty. 

Spôsob výpočtu entropie a pomerového informačného zisku pre výber medziľahlého uzla pre 

numerický atribút je zobrazený na obr.2. 

Obr. 2  Spôsob výpočtu entropie pre numerický atribút. 

Podobným spôsobom funguje výpočet aj pre nominálny atribút, zároveň boli implementované 
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aj ďalšie metódy: pre rozdelenie záznamov do vetiev podľa identifikovanej podmienky, čiže 

rozdelenia s najvyšším pomerovým informačným ziskom (pre nominálny a numerický atribút); 

pre určenie cieľovej triedy záznamov v aktuálnom uzle; pre vizualizáciu výsledného 

rozhodovacieho stromu vo forme textového záznamu; pre kontrolu konzistentnosti dát, čiže či 

jeden príklad nie je priradený rôznym cieľovým triedam; pre export a načítanie dát. Výsledné 

používateľské prostredie je zobrazené na obr.3. 

Obr. 3  Používateľské rozhranie aplikácie. 

Spôsob fungovania aplikácie popisuje nasledujúci diagram: 

Obr. 4  Proces fungovania aplikácie po spustení generovania rozhodovacieho stromu. 

C. Testovanie 

Vytvorená aplikácia bola testovaná prostredníctvom experimentálneho porovnania s jedným 

z najpoužívanejších voľne dostupných softvérových nástrojov pre podporu procesov dolovania 

v dátach – RapidMiner. Testovali sme dva prípady použitia: 

 Vytvorenie vstupných dát a následné generovanie rozhodovacieho stromu.

 Načítanie externých vstupných dát a následné generovanie rozhodovacieho stromu.
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Okrem toho boli testované rôzne vstupné podmienky, a to: všetky atribúty nominálne, všetky 

atribúty numerické a zmiešaná množina atribútov. Len pre ilustráciu uvádzame výsledky 

testovania pomocou externých vstupných dát tvoriacich jednoduchú dátovú množinu rozdelenia 

zákazníkov do niekoľkých skupín úverového rizika, obr. 5 a obr. 6. 

Obr. 5  Výsledok pomocou vytvorenej aplikácie. 

Obr. 6  Výsledok v RapidMiner-i. 

III. ZÁVER

Výučba problematiky dolovania v dátach vyžaduje vhodnú kombináciu teoretických 

vedomostí a praktických zručností. Je dôležité, aby študenti aj prakticky videli, ako fungujú 

jednotlivé algoritmy a vedeli si predstaviť, aký vplyv majú ich vstupné nastavenia a najmä 

charakteristika vstupných dát. To bol aj cieľ vytvorenej aplikácie, ktorá umožňuje sledovať 

jednotlivé kroky výpočtu a procesu generovania rozhodovacieho stromu na všetkých úrovniach. 

Je to iný prístup ako pri tradičných podporných softvérových nástrojoch, kde používateľ na 

začiatku definuje len vstupné parametre a získa konečný výsledok. Takisto je možné túto 

aplikáciu využiť ako kontrolný mechanizmus pri overovaní vedomostí študentov 

prostredníctvom vytvorenia vstupnej dátovej množiny a overenia správnosti výpočtov pre 

jednotlivé medziľahlé uzly. 

Všetky experimentálne testy prebehli úspešne, dosiahnuté výsledky prostredníctvom aplikácie 

a RapidMiner-a boli rovnaké, čo dokumentuje správnosť výpočtu stanovených metrík 

a výsledkov klasifikácie. Do budúcnosti je možné pokračovať vo vývoji aplikácie, najmä 

smerom rozšírenia počtu vstupných atribútov, implementácie ďalších funkcií pre výber 

medziľahlého uzla, ale najmä v oblasti grafickej vizualizácie výsledného rozhodovacieho 

stromu. 
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Abstract — Príspevok sa zaoberá návrhom vektorového riadenia synchrónneho motora 

s permanentnými magnetmi (SMPM). Uvedené vektorové riadenie bolo navrhnuté v programe 

MATLAB s využitím toolboxu Simulink. V príspevku je uvedený návrh matematického modelu 

synchrónneho motora s permanentnými magnetmi,  ktorý je podporený grafickou interpretáciou 

vybraných rovníc a náhradných schém. V závere príspevku sú uvedené a zhodnotené dosiahnuté 

simulačné výsledky.  

Keywords — matematický model, synchrónny motor s permanentnými magnetmi (SMPM), 

vektorové riadenie 

I. ÚVOD 

Synchrónny motor patrí medzi striedavé elektrické stroje, ktorých význam, podobne ako u 

asynchrónnych motorov, rastie s rozvojom riadiacej a výkonovej polovodičovej techniky. 

Výhodou synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi oproti synchrónnym motorom 

s budiacim vinutím, je skutočnosť, že vďaka absencii budiaceho vinutia odpadajú budiace straty 

a nutnosť jednosmerného zdroja budiaceho prúdu, ako aj možnosť poruchy budiaceho vinutia. 

Výhody použitia permanentných magnetov ako budiča v rotore synchrónneho stroja sú spojené 

hlavne s kvalitou samotných magnetov. Kvalita vyjadruje hodnotu energetického súčinu (BH)max  

ako ukazovateľa výkonu a odolnosti proti demagnetizácii, teplotnú odolnosť a  pomer výkon k 

cene. Kvalita samotných magnetov sa v procese vývoja synchrónnych motorov s permanentnými 

magnetmi podstatne zvýšila od zliatin typu AlNiCo, cez ferity až po magnety na báze zlúčenín 

ako NdBFe, SmCo a pod.  

Synchrónny motor budený permanentnými magnetmi sa vyznačuje vysokou dynamikou 

a presnosťou. Vďaka kompaktnosti a nízkej hmotnosti permanentných magnetov je možné 

dosiahnuť nízky moment zotrvačnosti a spomínané priaznivé dynamické vlastnosti. Nevýhodou 

synchrónneho motora s permanentnými magnetmi je jeho cena, ktorú ovplyvňujú ceny 

materiálov, z ktorých sú permanentné magnety vyrobené. Nevýhodou je vysoká cena hlavne pri 

požiadavke vysokého merného momentu.  

Synchrónne motory s permanentnými magnetmi je možné rozdeliť do niekoľkých skupín 

podľa vlastností a parametrov nasledovne: 

Podľa umiestenia magnetov na rotore: 

motor s hladkým rotorom (s nevyjadrenými pólmi) 

motor s vyjadrenými pólmi (existuje viac spôsobov uloženia magnetov, čo ovplyvňuje 

vlastnosti motora) 

Podľa tvaru rotora: 

dlhá konštrukcia 

disková konštrukcia 

Podľa tvaru priebehu magnetického toku vo vzduchovej medzere: 

sínusový 

lichobežníkový 

Spôsob riadenia synchrónneho pohonu je závislý na požadovaných vlastnostiach pohonu, 

pričom v súčasnosti patrí k najrozšírenejším spôsobom vektorové riadenie, ktoré zabezpečuje 
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dosiahnutie maximálneho momentu v statických aj dynamických režimoch činnosti pohonu. 

 Vektorové riadenie bolo pôvodne navrhnuté pre asynchrónny motor [1],[2] a neskôr bolo 

aplikované  aj na synchrónny motor. Z viacerých spôsobov vektorového riadenia synchrónnych 

pohonov sú najviac používané nepriame prúdové a nepriame napäťové vektorové riadenie.  

Táto práca sa zaoberá návrhom vektorového riadenia SMPM v programe MATLAB, ktoré 

bude slúžiť pre výučbu a nadväzujúcu výskumnú prácu. 

V nasledujúcej časti príspevku je uvedený matematický model samotného motora v programe 

MATLAB doplnený o grafickú interpretáciu vybraných rovníc a náhradných schém. Tretia časť 

príspevku sa zaoberá návrhom vektorového riadenia SMPM. V závere príspevku je uvedené 

simulačné overenie a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov. 

II. MATEMATICKÝ MODEL SYNCHRÓNNEHO MOTORA S PERMANENTNÝMI MAGNETMI

Pre potreby návrhu vektorového riadenia pohonu je nevyhnutné zostaviť matematický model 

motora, ktorý vychádza zo známych rovníc a opisuje chovanie stroja v ustálených aj 

prechodných stavoch pri nasledovných zjednodušujúcich predpokladoch: 

parametre motora sú konštantné, rovnaké pre všetky tri fázy, 

priebeh magnetickej indukcie vo vzduchovej medzere  a  indukovaného napätia je 

sínusový,  

straty v železe sú zanedbané, 

je uvažovaný rotor bez tlmiaceho vinutia a  tlmiace účinky materiálu rotora nie sú 

uvažované, 

nulový vodič nie je pripojený. 

 Pri definovaní vzťahov pre zostavenie matematického modelu vychádzame z náhradnej 

schémy synchrónneho motora s permanentnými magnetmi (obr.1), odvodenej z rotorových 

súradníc motora, pre jednu fázu, kde q predstavuje momentotvornú os a d – magnetizačnú os.  

Obr. 1 Náhradná schéma SMPM v d - q osiach. 

Diferenciálne rovnice (1) až (3) vyjadrujú matematický model dvojpólového motora 

s hladkým rotorom v rotorových súradniciach [3]: 
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Bloková schéma modelu SMPM zostavená podľa rovníc (1)-(3) a doplnená o vyjadrenie 

vstupného napätia v programe MATLAB je uvedená na (obr. 2). 



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 792

Obr. 2  Bloková schéma modelu SMPM. 

Navrhnutý trojfázový model synchrónneho motora (obr. 2) v dq súradniciach, je napájaný 

trojfázovým napätím ua, ub, uc. Toto napätie je transformované Clarkovou transformáciou do 

dvojfázového systému uα a uβ a Parkovou transformáciou do točivého systému na napätie ud, uq, 

ktoré je privádzané na model motora. Výstupy z modelu motora prúdy id, iq sú z točivých dq 

súradníc transformované  na zložky prúdu iα, iβ. .  

Obr. 3  Priebehy zložiek prúdov, rýchlosti a momentu matematického modelu SMPM. 

Získané priebehy jednotlivých zložiek prúdu, priebeh momentu  a uhlovej rýchlosti sú 

zobrazené na obr.3. 

III. VEKTOROVÉ RIADENIE SYNCHRÓNNEHO MOTORA S PERMANENTNÝMI MAGNETMI 

Princíp vektorového riadenia synchrónneho motora je založený na rozložení priestorového 

vektora statorového prúdu na dve navzájom kolmé zložky so samostatným nezávislým riadením 

každej z nich. Zložky prúdu sú vyjadrené v systéme rotorových súradníc, pričom použité 

transformácie súradníc sú bližšie opísané v [3].  

Pretože budiaci tok rotora je vytváraný permanentnými magnetmi, je výhodné regulovať 

rýchlosť v systéme rotorových súradníc (d, q). Magnetizačná zložka d statorového prúdu 

ovplyvňuje magnetizáciu motora. Je významná pri prevádzke nad synchrónnymi otáčkami, kde 

znižuje vplyv permanentných magnetov. Momentotvorná zložka q statorového prúdu spoločne s 

príslušným magnetickým tokom definuje moment motora podľa rovnice (3).  
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Obr. 4  Vektorový diagram riadiacich veličín SMPM. 

Obr. 5   Vektorový diagram statorového prúdu v systéme d, q. 

Vektor statorového prúdu v súradnicovom systéme d,q podľa Obr.5, sa rozkladá na 

zložky: 

sin

cos

sd

sq

ii

ii
(4) 

Pri vektorovom riadení asynchrónneho motora bolo nutné vektor statorového prúdu rozložiť 

na dve zložky: na tokotvornú a momentotvornú zložku. Pri dynamickom riadení SMPM je 

postačujúce splniť podmienku (5) a celkový statorový prúd je možné realizovať ako 

momentotvornú zložku (Obr.6) [3].  

0d

qs

i

iî
(5)

Obr. 6  Vektorový diagram statorového toku a prúdu pri vektorovom riadení SMPM . 

Rovnica momentu motora (3) vyjadruje synchronizačnú momentovú charakteristiku, ktorá je 

zobrazená na obr.7. 
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 Keď záťažný uhol prekročí hodnotu Θ=π/2, moment klesá a motor vypadne zo 

synchronizmu. Na druhej strane, keď je záťažný uhol udržiavaný na hodnote Θ=π/2 pri danom 

prúde is bude SMPM dosahovať hodnotu maximálneho momentu Mk (Obr.7). Táto podmienka 

definuje základný algoritmus vektorového riadenia synchrónnych motorov s permanentnými 

magnetmi. 

Obr. 7  Momentová  synchronizačná charakteristika synchrónneho motora 

Pri návrhu vektorového riadenia synchrónneho motora s permanentnými magnetmi bolo 

potrebné navrhnúť dva regulátory pre zložky statorového prúdu, jeden pre zložku id a druhý pre 

zložku iq a regulátor rýchlosti (obr.8). Všetky regulátory boli navrhnuté podľa [3] a pre ich 

rozsiahlosť nie sú ich návrhy v príspevku uvedené. Na obr.8 je zobrazená bloková schéma 

vektorového riadenia s reguláciou napätia a prúdu spolu s potrebnými blokmi jednotlivých 

transformácií súradnicových systémov[3], ktoré neboli v príspevku pre ich rozsiahlosť bližšie 

uvedené. 

Obr. 8  Bloková schéma vektorového riadenia SMPM v programe Matlab. 

IV. ZHODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

Pri návrhu vektorového riadenia synchrónneho motora s permanentnými magnetmi bol 

navrhnutý matematický model synchrónneho motora s permanentnými magnetmi pre motor 

s hladkým rotorom, jednotlivé regulátory pre zložky statorového prúdu, a regulátor uhlovej 

rýchlosti motora a v programe MATLAB bola zostavená simulačná schéma tohto vektorového 

riadenia(obr.8). Všetky regulátory boli navrhnuté podľa [3], rovnako aj príslušné transformácie 

medzi súradnicovými systémami a pre ich rozsiahlosť nie sú ich návrhy v príspevku uvedené. 

Na obr. 3 sú uvedené výsledky verifikujúce návrh matematického modelu samotného 

synchrónneho motora. Na obr.8 je uvedená celá bloková schéma vektorového riadenia 

synchrónneho motora s permanentnými magnetmi.  

Dosiahnuté výsledky verifikujúce návrh uvedeného vektorového riadenia sú uvedené na 

obr.9 a obr.10. 

Na obr.9 sú uvedené priebehy uhlovej rýchlosti, momentu a jednotlivých zložiek statorového 

prúdu id, iq synchrónneho motora pri rozbehu motora a pri zmene záťažného momentu Mz. 

Na obr.10 sú uvedené priebehy uhlovej rýchlosti, momentu a jednotlivých zložiek 

statorového prúdu id, iq synchrónneho motora pri rozbehu motora a pri zmenách záťažného 

momentu Mz a zmenách žiadanej uhlovej rýchlosti.  
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Obr. 9  Priebehy ω, momentu a zložiek prúdu id, iq PMSM pri zmene záťažného momentu Mz. 

Obr. 10  Priebehy ω, momentu a zložiek prúdu id, iq PMSM, 

 pri zmenách záťažného momentu Mz a zmenách žiadanej uhlovej rýchlosti. 
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I. INTRODUCTION

The important notions in various areas of programming are dynamics of processes and manip-
ulation with resources. To describe principles of programmer activities we often use some formal
methods. In our paper we would like to show how linear logic can be used for specification of
programmer steps. We show how dynamics of actions can be expressed by linear logic formulæ,
and we show how resources are produced/consumed along these actions in the form of linear
logic proof.

In our paper we start with a short description of linear logic, i.e. we introduce its syntax
and proof system. Because execution of a process can be specified by linear proof, we present
deduction rules of linear logic proof system in Gentzen sequent calculus.

We illustrate our approach on installation process of a package in GNU Linux operating
system by Advanced Package Tool (APT) method. Therefore we present in section III. basic
actions of administrator within appropriate installation tasks. Then we show how an installation
of concrete package by APT can be specified by formulæ of linear logic. We construct linear
proofs of instalation process from two point of views: first - from administrator’s standpoint where
resources are consumed, and second - from repository’s standpoint showing how resources are
produced and provided to other clients. From our example it is clear that resources in repository
are unexhaustible.

II. LINEAR PROPOSITIONAL LOGIC

A. Syntax of Linear Logic

Linear logic according to [1], [2], [3], [4], is not an alternative logic, but it should rather be
seen as an extension and generalization of classical propositional or intuitionistic logic too.

Linear logic introduces new connectives, resource-oriented nature of treated formulæ and many
other improvements which create its strong expressive power making it suitable logical system
for applications in computer science, too.

Syntax of linear propositional logic [5] is expressed by the following production rule:

A ::= a | 1 | 0 | ⊥ |> | A⊗B | A & B | A⊕B | A`B | A ( B | A⊥ | !A | ?A (1)

where A,B are linear formulæ and a is an atomic linear proposition.
For a completeness, it must be pointed:
• logical connectives ⊗,`,( with their neutral elements 1,⊥ are called multiplicative;
• logical connectives &,⊕ with their neutral elements >,0 are called additive;
• logical connectives !, ? are called exponentials and
• logical connective ⊥ is linear negation.
A formula in linear logic describes a process of action-reaction [5]. Logical connectives of

this logic has large expressive ability which create a possibility to describe causality, pleonasm,
polemic, resource consumption, parallelism... .
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(Casual) Linear implication A ( B describes a fact [5] that action A is a cause of (re)action
B and after the perform of this implication a resource A became consumed, i.e. A⊥. We are able
to express pleonasm or partial nature of this implication with using an exponential connectives !
or ?, respectively. For example a classical propositional (pleonastic) implication A⇒ B that can
be expressed in linear logic as !A ( B.

Additive conjunction A&B expresses that only one of the actions will be performed and based
on circumstances we can decide which one it will be done [5]. Here we can see an analogy
with the programming construct if . . . then A. . . else B . . . , where it is well known that both
alternatives A, B are available, but only one shall be executed.

Additive disjunction A ⊕ B is a dual operation for & [2], it expresses that only one from
actions A, B will be performed, but we are no longer able to decide which one it will be. From
the perspective of computer science, difference between &/⊕ corresponds to the distinction of
outer/inner nondeterminism, respectively.

Multiplicative conjunction A⊗B describes parallelism [5], the fact that both actions A, B will
be performed at once.

Multiplicative disjunction A`B is a dual operation for ⊗ [2], which expresses the dependence
between two actions. Linear formula A ` B means: if an action A will not be performed, then
an action B will be, or if an action B will not be performed, then an action A will be.

Linear negation ⊥ is the most important connective in linear logic [2]. It express duality:
action A is dual to reaction A⊥. In the field of computer science this duality can be expressed
by pairs:

Table 1
Duality in computer science

input output

question answer

resource available resource consumed

Linear negation is involutive:

A⊥⊥ ≡ A (2)

De Morgan’s laws can be applied for linear logic, too. Some basic equivalences are:

1⊥ ≡ ⊥
⊥⊥ ≡ 1
>⊥ ≡ 0
0⊥ ≡ >

(A⊗B)⊥ ≡ A⊥ `B⊥

(A`B)⊥ ≡ A⊥ ⊗B⊥

(A⊕B)⊥ ≡ A⊥ & B⊥

(A & B)⊥ ≡ A⊥ ⊕B⊥

(!A)⊥ ≡ ?A⊥

(?A)⊥ ≡ !A⊥

A ( B ≡ A⊥ `B

(3)

B. Linear Sequent Calculus

Linear propositional double sided sequent according to [2], [6], [3], [4], has the following form:

Γ︸︷︷︸
A1,...,An

` ∆︸︷︷︸
B1,...,Bm

(4)

where Γ,∆ are finite sequences of formulæ. The intended meaning of
Γ ` ∆ is:

A1 ⊗ · · · ⊗An ` B1 & · · ·& Bm (5)

which can be read as: multiplicative conjunctions on the left side are provable from the
multiplicative disjunction on the right side.

The inference rules consist from the sequents in Gentzen’s style:
1) Identity rule

A ` A
(id)
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2) Structural and logical rules

Γ, 0 ` ∆
(0−l)

Γ ` ∆
Γ, 1 ` ∆

(1−l) ` 1
(1−r)

Γ, A,B ` ∆

Γ, A⊗B ` ∆
(⊗−l)

Γ1 ` A,∆1 Γ2 ` B,∆2

Γ1,Γ2 ` A⊗B,∆1,∆2
(⊗−r)

Γ, A ` ∆ Γ, B ` ∆

Γ, A⊕B ` ∆
(⊕−l)

Γ ` A,∆

Γ ` A⊕B,∆
(⊕−r1 )

Γ ` B
Γ ` A⊕B,∆

(⊕−r2 )

⊥ `
(⊥−l)

Γ ` ∆
Γ ` ⊥,∆

(⊥−r)

Γ ` >,∆
(>−r)

Γ1 ` A,∆1 Γ2, B ` ∆2

Γ1,Γ2, A ( B ` ∆1,∆2

((−l)
Γ, A ` ∆, B

Γ ` A ( B,∆
((−r)

Γ, A ` ∆

Γ, A & B ` ∆
(&−l1

)
Γ, B ` ∆

Γ, A & B ` ∆
(&−l2

)
Γ ` A,∆ Γ ` B,∆

Γ ` A & B,∆
(&−r)

Γ1, A ` ∆ Γ2, B ` ∆2

Γ1,Γ2, A ` B ` ∆1,∆2

(`−l)
Γ ` A,B,∆

Γ ` A ` B,∆
(`−r)

!Γ, A `?∆

!Γ, ?A `?∆
(prom−l)

!Γ ` A, ?∆

!Γ `!A, ?∆
(prom−r)

!Γ, A ` ∆

!Γ, !A ` ∆
(der−l)

!Γ ` A,∆

!Γ `?A,∆
(der−r)

Γ, A1, A2,Λ ` ∆

Γ, A2, A1,Λ ` ∆
(exch−l)

Γ ` Λ, A1, A2,∆

Γ ` Λ, A2, A1,∆
(exch−r)

Γ1 ` A,∆1 Γ2, A ` ∆2

Γ1,Γ2 ` ∆1,∆2
(cut)

III. DEBIAN GNU/LINUX ADMINISTRATION

Operating system Debian GNU/Linux is one of the oldest and most popular Linux distribution
[7]. Like the most of the Linux distributions it is also using a package management system
(package manager) for software administration [8]. A package manager is a collection of tools
which makes installing, deleting, upgrading, and configuring software easy.

A package manager has a software database called a repository [8], where individual software
is arranged into packages. These packages, apart from the software, contain important information
about the software itself, such as the software’s name, description, version, name of the vendor,
and a list of various dependencies which the software itself relies on (which are also packages).
Software packages can be divided as
• Dependents - which have to be installed with the chosen package together. Without them a

selected software would not work and
• Suggests - they could be installed. The main purpose of them is for example to extend the

functionality of software itself.
The most popular pagkage managers are

1) console based for example dselect, aptitude etc. . .
2) graphical one e.g. ubuntu software center.
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A. Advanced Package Tool

Advanced Package Tool is the most used instalation method for accessing software to repository
in OS Debian GNU/Linux [7]. It contains a collection of system administration tools which have
various functions. Some of basic ones are explained bellow:
• apt-get {update | upgrade | dist− upgrade | install | . . . }

– apt-get install [package name] {package name}
installing one package or more packages at once,

– . . .
• apt-cache {search|show . . . }

– apt-cache search word
finds in repository a package where its name contains a word ”word”,

– apt-cache show package name
shows informations about package ”package name”,

– . . .

B. Example of use of the APT

OS Debian GNU/Linux does not contain typesetting system LATEX 2ε, and if is it needed, it is
have to be installed. If we choose to do it with APT, the following steps are necessary to install:

1. free software distribution TexLive and
2. one from the many LATEX’s editors.
First of all we need to find out if package texlive is in a repository. For that we use command

for locating packages based on containing a given key word in the name list. For instance, our
key word is texlive and command have the following form:

apt-cache search texlive (6)

that is depicted in Fig. 1 in shortest output form.

Fig. 1 Output of apt-cache search texlive

The output in the same figure shows many packages containing package texlive which we
need. Find out more about it with following command:

apt-cache show texlive (7)

that is depicted in Fig. 2 in shortest output form.
We can found in Fig. 2 many useful information from the output. For instance, for installing a
chosen package texlive is needed to install:
• as the dependent software packages emphasised by yellow rectangle

– texlive-latex-base;
– texlive-fonts-recommended and
– texlive-latex-recommended.

• texlive-doc-en as the suggested software package emphasised by white rectangle.
After that we use command

apt-get install texlive-doc-en texlive (8)

and the APT shall take care of installing everything what is needed to.
We can take look at process of installing from two different perspectives.
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Fig. 2 Output of apt-cache show texlive

The first perspective related to how the process of installation sees system administrator. System
administrator which takes packages, initiate command (8) to installation (we assume that he is
interested for suggested package too). APT will react with an interactive output, which contains
the list of packages that are required to install and asks him for confirmation or interruption
of the installation. If the administrator chooses to continue, APT will install all three required
dependencies, then it installs the suggested software package and finally it proceeds to install the
package texlive.

Let us consider the following variables for linear logic resources:
• package texlive as the resource P ;
• package texlive-latex-base as the resource Z1;
• package texlive-fonts-recommended as the resource Z2;
• package texlive-latex-recommended as the resource Z3 and
• package texlive-doc-en as the resource V1.
Then installation process (after confirmation by system administrator), can be interpreted in

linear logic with the following formula:

Z1 ⊗ Z2 ⊗ Z3 ( V1 ( P (9)

where after confirmation are Z1, Z2, Z3, V1 exhausted from the resource handling point of view,
i.e. Z⊥1 , Z⊥2 , Z⊥3 , V ⊥1 .

Proof tree is constructed by application of appropriate inference rules (section Linear sequent
calculus) from root to leaves where every leaf is identity.

Z1 ` Z1
(id)

Z2 ` Z2
(id)

Z3 ` Z3
(id)

Z2, Z3 ` Z2 ⊗ Z3
(⊗−r)

Z1, Z2, Z3 ` Z1 ⊗ Z2 ⊗ Z3
(⊗−r)

V1 ` V1
(id)

P ` P
(id)

V1 ( P ` V1, P
((−l)

Z1 ⊗ Z2 ⊗ Z3 ( V1 ( P ` Z1, Z2, Z3, V1, P
((−l)

(10)

The second perspective related to the process of installation is from the repository perspective
where repository, which provides packages, receives the request from the APT to provide packages
which are requested. If repository prepares the required packages, then the APT downloads them.
Since the APT copies packages, the repository does not lose them in this process. Here we can
observe pleonastic handling of resources (see (11) beginning with ”!”).

The process where repository provides packages to the APT, can be interpreted in linear logic
with the following formula

!(((Z⊥1 ` Z⊥2 ) ` Z⊥3 )⊥ ( V ⊥1 ( P⊥) (11)

where we convert it from original one (9) using De Morgan’s laws where the following equiva-
lences are valid:

S1 : ((Z⊥1 ` Z⊥2 ) ` Z⊥3 )⊥ ≡ Z1 ⊗ Z2 ⊗ Z3 (12)

S2 : V ⊥1 ( P⊥ ≡ V ` P (13)
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that we are using in the proof tree (14).

Z1 ` Z1
(id)

Z2 ` Z2
(id)

Z3 ` Z3
(id)

Z2 ⊗ Z3 ` Z2, Z3
(⊗−r)

Z1, Z2, Z3 ` Z1 ⊗ Z2 ⊗ Z3
(⊗−r)

Z1, Z2, Z3 ` ((Z⊥1 ` Z⊥2 ) ` Z⊥3 )⊥
(S1)

V1 ` V1
(id)

P ` P
(id)

V1 ` P ` V1, P
(`l)

V ⊥1 ( P⊥ ` V1, P
(S2)

((Z⊥1 ` Z⊥2 ) ` Z⊥3 )⊥ ( V ⊥1 ( P⊥ ` Z1, Z2, Z3, V1, P
((−l)

!(((Z⊥1 ` Z⊥2 ) ` Z⊥3 )⊥ ( V ⊥1 ( P⊥) ` Z1, Z2, Z3, V1, P
(der−l)

(14)

From this example it is clear, that the proof tree (10) describes a process of resource consuming
by a client during installation process. The proof tree (14) shows the proces of repeated producing
of consumed resources by repository.

IV. CONCLUSION

In this contribution we show how to linear proofs can be constructed in Gentzen sequent
form for real situations from the linux administration area. Here we illustrate our original ideas
how linear formulæ consisting from software packages as resources can be manipulated with.
We understand this manipulation from two perspectives. First perspective, from the administrator
point of view and second one, from the repository point of view. In the future we would like to
extend our approach by the time-spatial calculus from Ludics theory.
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1Michal.Mrazik@student.tuke.sk, 2Daniel.Mihalyi@tuke.sk

Abstract – The aim of our work is to define coalgebra that detect the violation of the
sytem on the basis of observing the system calls. In designing the model of system calls
behavior we start from the properties of the category theory of , which allows us to study
and then describe the behavior of structures used in computer science. The aim is to classify
the unwanted program system behavior and then capture it and define the symptoms on
the basis of system calls. An important idea for designing detection is to use theory of
coalgebras that allows us to explore the dynamics of the system calls, which are results of
requirements for the implementation of process.

Keywords – Intrusion detection, System call, Security, Classification, Category theory,
Coalgebra, Final coalgebras

I. INTRODUCTION

In this contribution we define the disruption, particularly the abuses of the system on inadequate
use and subsequent description of that by using theory of coalgebras [1]. Here we consider various
types of system disturbances as part of Intrusion Detection Systems (IDS) [2], [3]. The detection
is based on the observation of particular system calls with their sequences and decisions about
their desirable or undesirable behavior. To demonstrate desirable or undesirable activities in the
system we had used running programs written in the functional paradigm (functional language
- OCaml,Haskell) [4], [5]. To describe the behavior we had defined coalgebra of appropriate
polynomial endofunctor E [6] [7]. Coalgebra allows us to describe the dynamics of infinite
structures - streams for system calls [1]. We expanded the coalgebra with the possibility of
detection the intrusion of system on the basis of system calls. To describe the structure of the
system calls we had used many-typed signature Σ [6].

II. GOALS

The aim of our work is to design formulation of the problem in terms of IDS category theory.
Our approach we formulated in the following steps:

1) first of all, we define the signature that contains the structure of system calls and its choosen
properties;

2) in the next step we construct the category of system calls;
3) next, we define appropriate polynomial endofunctor over category of system calls;
4) subsequently, we characterize symptoms of undesirable system activities and
5) finally, we define the coalgebra with semipolynomial endofunctor over the category of

systems calls by means of which we describe the behavior of infinite signals streams.

III. ANALYSIS

A. Sinature System Calls

In setting the nature of the system calls and in definition of coalgebras we set the overall
behavior of running functional program based on of the specific system calls. To describe the
internal structure of the system calls were used well known notion of (co)algebraic specifications
a many typed signature. Many-typed signature Σs defines the syntax of system calls.

ISBN 978-80-553-1440-2 c© 2013 FEI TUKE 802



Electrical Engineering and Informatics IV
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

BEGIN Signature
Σs

Begin types
T = {action, char, hex, int, nat}

end
Begin opns
F = {alert, access, overflow :→ actions,
name :→ char,
arguments :→ char,
rt sigproc : char × nat× char × nat→ int,
clone : char × char × char → nat,
timer set : int× int× char × char × char → int,
mmap : char × nat× char × char × nat× int→ hex,
munmap : hex× nat,
wr rd : nat× char × nat→ int,
open : char × char × nat→ int,
setuid : int→ int,
returnV alue :→ int,
nReturnV alue :→ nat,
hReturnV alue :→ hex }

end
END

The names of basic types from set T in signature Σs are define types of observed system calls.
Next, we are define: char – as array of characters, hex – as hexadecimal number, int – as integer
[−229..229], nat – as natural numbers, actions – actions allow that to be done in a certain behavior.
Operational specifications, from collection F in signature Σs, defines the structure (syntax) of
individual system calls. Sequences and parameters determine the behavior of system calls. They
we are specify as:
• name – name of the system call;
• arguments – the system call arguments;
• rt sigproc – structure of the system call for working with memory;
• clone – structure of the system call to create a new proces;
• timer set – structure of the system call for the time of process;
• mmap – structure of the system call to initialize memory;
• munmap – structure of the system call to release memory;
• wr rd – structure of the system call for working with the files - read / write;
• open – structure of the system call related to open file operation;
• returnValue – system call return value (integer);
• nReturnValue – system call return value (non-negative integer) and
• hReturnValue – system call return value (hexadecimal number).

B. Category System Calls Signals

Based on signature Σs we define the category of system calls Signals, where
• objects are system calls s1, s2, ...;
• morphisms next : si → si+1 homomorphic transition into the next system call of a given

stream.
Morphisms are in form of homomorphisms into the next system call. (Figure 1).

Fig. 1 Category system calls – Signals

Next, we propose a category Signalssyn which signature defines syntax of syntax of operational
specifications from the category theory point of view. Subsequently, we proposed categorical
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model of semantic category Signalssem. Between category Signalssyn and Signalssem of signature
Σs exists interpretative functor F as a model shaped

F : Signalssyn → Signalssem. (1)

The functor F assign to every object (type) category Signalssyn its representation (Figure 2)
and to every morphism of category Signalssyn assign morphisms of real operations in category
Signalssem (Figure 3). These morphisms already represent real system calls that ensure the
execution of these system requirements.

Fig. 2 Funktor (Signalssyn)obj → (Signalssem)obj

Fig. 3 Funktor (Signalssyn)mor → (Signalssem)mor

IV. SOLUTION AND RESULTS

A. Coalgebra without Detection

To describe the dynamics of intrusion detection we were used the theory of stream automata
published in [8] and [6]. Stream of system calls we define on the state space ss and we identify
operations on this stream hd, tl. These operations have the following specifications in traditional
form: hd : ss → s , tl : ss → ss.

〈hd, tl〉 : ss → s× ss (2)

State space ss show as the composition of morphisms from infinite stream in the category Signals
shown on the Figure 4.

Fig. 4 Infinite stream of system calls category Signals

B. Polynomial Endofunctor

Next we define the polynomial endofunctor over objects and morphisms of category Signals

E : Signals→ eps/Signals (3)

This endofunctor define us the transition coalgebraic structure 6.
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ESignals(s) : X × s (4)

ESignals(next(s)) = X × next(s) (5)

〈hd, tl〉 : ss → ESignals(ss) (6)

where X denotes observable values of a given system call.

C. Coalgebra with Detection

Now we extend the coalgebra without detection that was introduced in IV-A to the coalgebra
with detection of unwanted system activities. For demonstration the unwanted behavior we chose
the following cases. Individual cases we identified as A, B, C, where
A denotes Overloading of HW resources for example by means of fork processes. Symptoms

of this disruption are placed in generated stream of system calls, where the system calls are
repeated sequentially:

name = timer_settime ; nReturnValue = 0
name = clone ;
name = timer_settime ; nReturnValue = 0

These types of system calls are repeated repeatedly.
B denotes Permission denied i.e. violation the security of the stored data. Symptoms of this

disruption are placed in following generated stream of system calls.

name = open, nReturnValue = -1 access to file
name = write; wr_rd = nat, char, 4 ;
nReturnValue = 63 unauthorized writing to file
name = read; wr_rd = nat, char, 2 ;
nReturnValue = 68 unauthorized reading to file

And finally C denotes Overflow that means disruption of memory integrity. Symptoms of this
disruption are generated by following stream of system calls, where the system calls are repeated
sequentially:

name = mmap ;
hReturnValue = hexadecimal number
name = munmap ; nReturnValue = 0.

If we observe symptoms of disruption in gererated stream of the system calls, then the coalgebra
(system) responds by making one of the following preferred (re)actions (actions from the Σs),
such as:
• Alert - generates appropriate attention on the screen;
• Wrong - unauthorized access, that saves output into appropriate log file and
• Overflow - indication of the resource misuse, i.e. termination of whole implementation

(EXIT FAILURE).
Next, we define polynomial endofunctor over category Signals. The activities of our intrusion

detection system we can define by displaying comparable values anomaly(s) that we define by
relationship as follows

anomaly(s) 7→ (s, next(s), N signal(s)), (7)

N signal(s) : N → actions, (8)

where N signal(s) is a function in form 8, and N is type of disruption A, B, or C, mentioned
above.
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D. The Coalgebra as an IDS
As the last step, we define coalgebra with the detection of unwanted system activities as

intrusion detection system as follows

(ss, 〈hd, tl,N signal〉) (9)

which is characterized by the following operations
• hd : ss → s – immediate observation of the given system call in actual state;
• tl : ss → ss – state modification and
• generation of appropriate action (N signal : ss → s(actions)) in the from

〈hd, tl,N signal〉 : ss → s× ss × sactions
N

) (10)

where sactions
N

expresses the generation of the appropriate reaction, according to the given
intrusion N of type A, B, C.

Example
Behaviour of the system described by the coalgebra (9) can be modelled step by step by the

following sequence

(sstart, s...) 7→
7→ ((stimer set, sclone, stimer set), ε) 7→10

7→ ((stimer set, sclone, stimer set),A 7→ Alert) 7→
7→ ...

On this example we have a system call s start... which represent initialization system calls
of real system tool for system calls tracing (Strace) [9]. Next system calls s timer set, s clone
are specific types of system calls. These system calls we can observe in the generated stream
of system calls that indicate the unwanted activity of linux operating system. The appropriate
sequence of real system calls is:

...
Initialization of Strace system calls.
...
...
timer_settime(0, 0, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}, NULL) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|

SIGCHLD, child_tidptr=0xb7799728) = 1532
timer_settime(0, 0, {it_interval={0, 20000000},

it_value={0, 20000000}}, NULL) = 0
timer_settime(0, 0, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}, NULL) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|

SIGCHLD, child_tidptr=0xb7799728) = 1533
timer_settime(0, 0, {it_interval={0, 20000000},

it_value={0, 20000000}}, NULL) = 0
...

Similarly, we can model the B and C disruptions.

V. CONCLUSION

In this paper we have shown how coalgebras can be used for modelling the real system call
tracers. Our submission includes step by step outline of how to coalgebra as IDS works. The
coalgebra of polynomial endofunctor over many typed signature describes describes the behavior
of an infinite stream of system calls with detection of possible intrusions. The model includes that
the real actions can be performed in case of detected activities. The result shows that coalgebras
can be useful in the early responses to questions about the abusing of the system. This observing
of system calls can detect passive components in the system to learn the behavior of threats and
their early detection before system testing phase. For example, coalgebra allow us to describe
any behaviors, which could be defined also in firewall module on the basis of coalgebra with
detection behavior. In the future we would like to extend this approach with database of behavior
of processes in the running programm system. Then we can clearly know to say about each
process which behavior is known to us or not.
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Abstract — The presented work deals with the issue of imaging using an autostereoscopic 
display device. It describes the issue of spatial and stereoscopic imaging from its basics to 
current solutions in the area of matter. Mainly focuses on the use of autostereoskopie in 
conjunction with autostereoscopic display Philips WOWvx. In connection with this display 
device it describes the issue and method of creating the correct input format for said equipment, 
which includes depth map. It refers to a way of creating depth maps, which is then implemented 
into the application, which convert static and dynamic inputs into the desired output format, 
serving as an input format for mentioned autostereoscopic display. Last, but not least, the paper 
compares output formats created by the given application on the basis of different input settings 
and it also focuses on the processing time of such outputs according to difference input 
parameters. 

Keywords —visualization, stereoscopy, autostereoscopy, depth map 

I. INTRODUCTION 

The issue of spatial imaging is currently very widespread in computer graphics [1]. 
Autostereoscopic display for displaying three-dimensional space using and to invoke the sense 
of depth in the observer so far seen no interest from the mass of ordinary consumers [4] [5]. For 
displaying using autostereoscopy is needed autostereoscopic display such as Philips WOWvx 
[2]. However, for correct appearance of the desired scene it is necessary to give to that display 
an appropriate input formats. There is possibility to choose from more formats but for this work 
has been used 2D Plus Depth format. 2D Plus Depth format is composed of two horizontally 
adjacently stored pictures, the left image is the original scene and right image is depth map 
associated with scene from left image [8] [9]. 

The main objective of this paper is stereoscopic and three-dimensional displaying. In the end 
there has to be done the system for calculating depth from two (static and dynamic) sources 
followed by reconstruction of the displayed scene using autostereoscopic display. This 
technology can be used as an visualization interface and it represents a part of virtual-reality 
system developed at DCI FEEI TU of Košice and it can be used for special  output visualization 
for handycaped persons..  

II. DESIGN AND IMPLEMENTATION

This part describes the design and implementation of tool for creating correct input format for 
autostereoscopic display Philips WOWvx. The structure of this chapter is divided into various 
subchapters. 

A. Application Requirements 

On the input of the proposed application has to be delivered images. These can be either 
static (i.e. classical pictures) or dynamic (video records). In the case of a static input regards to 
the stereo pair images of the scene which has to be towards each shifted horizontally. These 
images have to be load on an input of the chosen algorithm in the appropriate fields made for 
this purpose. It is extremely important to mind the order in which the images are loaded and do 
not swap them. Otherwise despite of the successful defection of an algorithm, the resulting depth 
map should not be correct. 
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In the case of correct input and after using specific algorithm it is possible to gain the needed 
output. That can be subsequently used as an input for autostereoscopic display Philips WOWvx. 
This output consists of two parts. On the left image is shown original scene and right to it is 
depth (or disparity) map of the same scene (Fig. 1). 

Fig. 1. Required static input and subsequent output of applications 

B. Design of the Application’s Processes 

The described application as a whole can be divided into several sub-processes, which are 
linked to each other 
• Input data:  After launching the application and selecting the concrete algorithm that the

user wants to use it is necessary to choose the input parameters. These are the input images,
respectively videos (depending on the initial choice of an algorithm).

• Settings: After selecting the input images (or videos) it is necessary to set the parameters
needed for computing the depth map using concrete algorithm. After successful
computation of the depth map should user proceed to next step (if the result is according to
his need). If not then it is better to re-adjust the settings and repeat the computation.

• Output Data: If the output depth map is satisfactory it is stored in the concrete folder. In the
case of video input data there has to merge the outputs together, one after another, to get the
result video which can be then stored in the specified folder.

III. I MPLEMENTATION OF ALGORITHMS FOR CREATING DEPTH MAPS

There are more algorithms for computing the depth (or disparity) map from pair of stereo 
images. But in their basis it is the same method and this method is named triangulation. 

Triangulation or triangulation geometry (Fig. 2) is a technique which helps to measure the 
depth information from two stereo images. 

• c1, c2  - centers of the sensing devices (cameras, camcorders);
• F  - focal length of the lens;
• Ω1 Ω 2 - angles which enclose the plane scanners with straight lines leaders from scanners

to "scanned" point P;
• IP1, IP2 - planes of images and
• P1, P2  - identical point located on the both images.

Fig. 2. Triangulation 

For each point Pi in the real world can be found its representation in the form of points P1 and 
P2, which are located on stereo images IP1 and IP2 obtained by sensing devices c1 and c2. Lens 
focal length of the scanning device denoted F. It is basically the distance between the lens and 
the film, respectively between the lens and CCD sensor of the cameras. The amount of 
translation of the sensing devices c1 and c2 is variable (in the case of a fixed length of the lens - 
constant) b. V1 and V2 are horizontal pixel shifts (both shapes, stereo pair) of the identical points 
P1 and P2 to the center of the lens. This helps us to get a displacement difference of P1 and P2 in 
the imaging plane. This diversity can be use in the reconstruction of the original depth 
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information of real scenes from a pair of stereo images. Based on the above relationship formula 
results: 

d

f
bD ×= (1) 

where:   
D - distance of the points in the real world; 
b - basic distance; 
f - focal length and 
d - disparity.  

In the fact that for the basic needs of creating disparity maps is not necessary to count with 
fair distance points but also sufficient is relative distance which can simplify the above formula. 
Also, the fundamental displacement distance sensing device (b) and focal length (f) are for both 
the stereo images the same.   

Triangulation method is applicable if the points P1 and P2 located on the acquired stereo 
images are one and the same point P in the real scene. In the case of need to know the match of 
the two points, it is necessary to ran algorithm devised for this purpose. Its task is to select 
around one pixel in the first shape, and similarly in the second and then compare their 
surroundings. Any such comparison is assigned to the rating according conformity makes the 
selection of areas at the end pixel with the highest rating and is used in calculating the depth 
information to the relevant scenes captured on stereo images. 

A. BlockMatching algoritmus using Sum of Absolute Differences 

Method called SAD (Sum of Absolute Differences) is mainly used in the algorithm using 
BlockMatching to create depth maps. According to [3] and partly [6] using color information 
helps to increase the signal-to-noise ratio of 20 to 25% compared to using only gray values. 
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where: 
R,G,B - represent pixel color components; 
L - the index of left image; 
R - the index of right image;  
winx, winy - the size of the correlation window and must be uneven, otherwise the difference 

between the disparity map and left image is half a pixel. 

B. Graphcut 

GraphCut algorithm is widely used. One of its possible applications is to use it to create depth 
maps [7]. The following figure (Fig. 3) one can see an example of the transcript of the pattern 
formed by a set of pixel values using the markings resembling matrix. The left image is a set of 
pixels P with intensity Ip for each pixel p ϵ P. The right figure is given by the pixel intensity 
values assigned Lp ϵ {0,1,2}. Such signs may present different characteristics pixels, as well as 
their depth. Gross line shape on the right shows a discontinuity between neighboring pixels. 

Fig. 3. Translation of pixels on their values 
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IV. CONCLUSION

In this article are described the methods used in the implementation tool for the creation of 
correct input format for autostereoscopic displaying device Philips WOWvx. The work 
addresses the formation of the desired format from the static and the dynamic input records. 
There are used several algorithms to calculate depth maps, which ensures versatility and choice 
for the user. The algorithms differ not only in the output precision of created depth map, but also 
in the time that it is needed for their computation. Here one can clearly see what the ratio the 
more superior an algorithm is the longer processing time it needs. This is also reflected in the 
resulting time of processing the input records. 
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Abstrakt — V súčasnosti skoro každá forma prejavu ľudí podlieha určitej analýze a štatistike. 

Nezáleží pri tom, či ide o správanie sa v spoločnosti alebo vo virtuálnom svete. Pomoc pri pochopení 

takto zozbieraných dát dávajú rôzne analytické prístupy, metódy alebo nástroje.  Jedným z nich je aj 

prieskumná analýza dát, ktorá predstavuje spôsob ako popísať vstupnú množinu dát 

identifikovanými hlavnými charakteristikami, najčastejšie pomocou rôznych vizualizačných techník 

ako grafy, siete, atď. Tento článok popisuje spôsob návrhu a implementácie aplikácie, ktorej cieľom 

je ponúknuť rôzne pohľady na zhromaždené historické dáta z kolaboratívneho prostredia 

reprezentujúceho virtuálny zdieľaný priestor pre študentov. 

Kľúčové slová — logy, analýza, správanie, graf, vzťahy 

I. ÚVOD 

Organizácie, firmy alebo školy čoraz viac rozvíjajú rôzne systémy na podporu spolupráce a 

komunikácie, aby umožnili zamestnancom alebo študentom efektívnejšie identifikovať a riešiť 

problémy a využívať rôzne možnosti ich riešenia. Tieto systémy, nazývané aj kolaboratívne 

systémy, pomáhajú užívateľom nájsť obsah, z ktorého sa môžu učiť a nájsť ľudí, s ktorými môžu 

spolupracovať. Dôležitým faktorom úspechu je schopnosť systému poskytnúť používateľom to 

čo hľadajú, alebo sa aspoň čo najlepšie priblížiť očakávaným výsledkom. Preto analytici a 

programátori musia pochopiť, aké aktivity a kroky používateľov vedú k úspešným výsledkom, a 

ktoré naopak vedú k neúspechu. V tomto prípade sa ako vhodný prístup javí prieskumná analýza 

dát, pomocou ktorej je možné analyzovať správanie používateľov v rámci virtuálnych 

kolaboratívnych systémov na základe získaných historických dát. 

II. NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA RIEŠENIA

A. Návrh 

Cieľom bolo navrhnúť a vytvoriť riešenie, ktoré by ponúklo rôzne pohľady na aktivitu 

používateľov v rámci virtuálneho priestoru prostredníctvom analýzy historických logov z tohto 

prostredia. Cieľová skupina používateľov je tvorená širokým spektrom rolí v rámci školského 

prostredia od študentov, cez vyučujúcich, až po výskumných pracovníkov. V prvom prípade je 

možné analyzovať aktuálne dosahovanú výkonnosť skupiny študentov pracujúcich na 

spoločnom zadaní a zlepšiť schopnosť dosiahnuť stanovené výsledky a zefektívniť spôsob ich 

dosiahnutia. V druhom prípade je možné kontrolovať a hodnotiť spôsob dosiahnutia 

stanovených výsledkov, alebo spôsob spolupráce a komunikácie naprieč celým zdieľaným 

virtuálnym priestorom. V treťom prípade ponúka navrhnuté riešenie možnosť analyzovať 

historické dáta s cieľom identifikovať zaujímavé vzory správania, či už pozitívneho alebo 

negatívneho charakteru. 

Na základe prvotného prieskumu existujúcich podobných metód a prístupov, spôsobu akým 

sú získavané dáta z kolaboratívneho prostredia a formátu logov, ktorý je v tomto prípade 

používaný; boli identifikované tieto základné požiadavky na výsledné riešenie: 

 aplikácia dostupná z internetového prehliadača,

 príjemné prostredie pre používateľa,

 jednoducho použiteľné prostredie,

 možnosť zadávať dopyty na databázu pomocou formulárových prvkov,

 rôzne grafické spôsoby zobrazenia výsledkov,
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 integrácia aplikácie s on-line bežiacim kolaboratívnym systémom pomocou komunikácie

s databázou logov. 

B. Formát Logu 

Dáta z kolaboratívneho prostredia sú uložené v separátnej databáze pomocou 

preddefinovaného formátu logu. Tento formát je zobrazený na obr. 1. Parameter actor 

identifikuje používateľa (ID, meno a typ používateľa, čiže napr. študent, učiteľ, atď.), ktorý 

vykonal danú aktivitu. Táto aktivita (act) je popísaná parametrami ako čas (act_time) a typ 

aktivity (act_type), napr. vytvorenie, editácia, zmazanie, atď. Náplňou každej aktivity je 

manipulácia s príslušným objektom (entity), ktorý je popísaný názvom (entity_title) a typom 

(entity_type), napr. dokument, úloha, časť zdieľaného priestoru, komentár, wiki stránka, atď. 

Obr. 1  Diagram zobrazujúci formát logu používaný na ukladanie monitorovaných aktivít používateľov v rámci 

kolaboratívneho systému. 

C. Implementované Pohľady 

Na splnenie identifikovaných požiadaviek boli navrhnuté a implementované 4 základné 

pohľady na dáta. Základný pohľad predstavuje desať posledných/najnovších záznamov (aktivít) 

popísaných troma základnými parametrami a to act_id, actor_id a entity_id, viď obr.2. Tento 

základný pohľad je možné postupne rozšíriť zobrazením ďalších parametrov pre príslušné 

záznamy, cieľom bolo ponúknuť jednoduchú formu vizualizácie, ktorú si môže každý 

používateľ prispôsobiť podľa svojich požiadaviek. 

Obr. 2  Základný pohľad na dáta s názvom „Preview“. 

Druhý pohľad „Analytics“ (viď. obr.3) ponúka detailnejší pohľad na aktivitu používateľov 

pomocou vizualizácie agregovaných počtov aktivít za zvolené časové obdobie a typu primárnej 

a sekundárnej dimenzie. Výber časového obdobia je možný vďaka komponentu kalendár, ktorý 

je spoločný aj pre pohľad „Timeline“, pričom zadané hodnoty sa medzi pohľadmi prenášajú. 

Zobrazené aktivity je možné filtrovať na základe výberu takzvaných dimenzií: primárna 

a sekundárna. Tieto dimenzie môžu nadobúdať niektorú z hodnôt parametrov act_type, 

actor_id, actor_type, entity_id a entity_type. Výsledný pohľad je zložený z dvoch častí: 

 Graf - čiarový, stĺpcový, koláčový.

 Tabuľka - kombinácie dimenzií, počet aktivít a percentuálny podiel.
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Obr. 3  Agregovaný pohľad na dáta s názvom „Analytics“. 

Tretí pohľad  „Visualisation“ zobrazuje štruktúru jednotlivých častí spoločného zdieľaného 

priestoru pomocou orientovaného grafu. Po výbere jedného priestoru sa v hlavnej časti zobrazia 

pomocou orientovaného grafu entity patriace do daného priestoru a aktéri, ktorí na nich 

vykonali nejakú aktivitu. Graf sa dá zobraziť náhodne, v tvare kruhu alebo prepočítať polohu 

jednotlivých uzlov. Každý uzol je farebne odlíšený podľa typu zobrazovanej entity, viď. obr. 4. 

Tento spôsob vizualizácie bol inšpirovanými podobnými prácami [3] a [4], ktoré sa zaoberajú 

vhodnými spôsobmi vizualizácie dát z kolaboratívnych systémov. 

Obr. 4  Vizualizácia štruktúry zdieľaného priestoru a existujúcich vzťahov medzi príslušnými objektmi. 

Posledný pohľad predstavuje najdetailnejší pohľad na aktivitu používateľov v kolaboratívnom 

systéme(viď obr. 5). Pre vybranú entitu (objekt alebo používateľa) a časové obdobie zobrazuje 

príslušné aktivity zoradené podľa dní a objektov. Teda, ak sa zo zoznamu objektov vyberie: 

 actor – v tabuľke sa zobrazia všetky entity, ktorými v danom časovom období tento

používateľ manipuloval. 

 entity – v tabuľke sa zobrazia všetci používatelia, ktorí s týmto objektom rôznym

spôsobom manipulovali v danom časovom období. 

Každý element vo vizualizácii predstavujúci aktivitu je farebne odlíšený podľa jej typu. 

D. Použité technológie a Prístupy 

MySQL ako relačný databázový systém podporovaný na viacerých platformách. Dôležitým 
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faktom je, že je voľne dostupná a otvorená. Pre prácu s databázami postavenými na tomto 

systéme existujú knižnice vo všetkých hlavných programovacích jazykoch. 

Obr. 5  Zobrazenie aktivít s príslušnými objektmi v čase. 

DiBi predstavuje jednoduchú databázovú vrstvu, ktorej cieľom je ušetriť programátorom 

prácu pomocou jednoduchého a prehľadného zápisu SQL príkazov, podpory automatického 

formátovania špeciálnych typov a ďalších funkcií pre rutinné úkony. Jej pracovná oblasť je 

medzi databázovou a aplikačnou vrstvou. 

PHP predstavuje jeden z najpoužívanejších jazykov pre tvorbu dynamických webových 

aplikácií. Beží takmer na všetkých najrozšírenejších operačných systémoch. Pre jazyk PHP 

existuje viacero plnohodnotných frameworkov, pričom každý rieši rovnakú skupinu problémov 

trochu odlišným spôsobom: Nette, Zend, Symphony, CodeIgniter alebo CakePHP. 

Architektúra aplikácie je podmienená použitým frameworkom Nette, ktorý je založený na 

MVP (Model-View-Presenter), teda MVC (Model-View-Controller). Táto architektúra delí 

aplikáciu na tri logické časti tak, že úprava jednotlivých častí má na ostatné čo najmenší dopad. 

SOAP je protokol na posielanie správ vo formáte XML a tvorí základ takzvaných webových 

služieb. Najčastejšie sa SOAP používa ako náhrada za vzdialené volanie procedúr a supluje 

model požiadavka/odpoveď. Ako komunikačný protokol sa najčastejšie využíva protokol 

HTTP. 

Prezentačná vrstva bola implementovaná pomocou technológie HTML5 a CSS s využitím 

jazykov JavaScript a jQuery. 

III. ZÁVER

Výsledne riešenie spĺňa stanovené požiadavky na aplikáciu, ktorá vďaka prehľadnému 

rozhraniu ponúka používateľovi rôzne spôsobov zadávania dopytov, ako aj spôsobov na 

vizualizáciu požadovaných historických dát, uložených v databáze. Aplikácia v tejto forme 

ponúka štyri rôzne pohľady na logy získané z kolaboratívneho prostredia, pomocou ktorých je 

možné analyzovať správanie používateľov, spôsoby ich spolupráce a komunikácie, spôsoby 

plnenia stanovených úloh a prostriedky na to využívané; alebo identifikovať rôzne vzory 

správania, ktoré môžu byť v budúcnosti využité vo forme odporúčaní ako postupovať, alebo na 

druhej strane akej sekvencii krokov sa vyhnúť. 

Výsledná hodnota analýz závisí aj od kvality a konzistencie historických dát, kde najmä 

prvotné vstupy vykazovali veľké množstvo chýbajúcich hodnôt, čo bolo spôsobené postupným 

vývojom kolaboratívneho systému. V prípade, že bude zverejnená a do praxe zavedená jeho 

finálna verzia, tak zhromažďované dáta nadobudnú plnohodnotnú charakteristiku pre analytické 

účely. Ďalší postup v riešení tejto problematiky je popísaný v [1] a [2]. 
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Abstrakt — Eliptické krivky a  ECDSA (digitálny podpis na báze eliptických kriviek) sú 
s postupom času v kryptografii čím ďalej, tým viac využívané. Tento príspevok opisuje základnú 
teóriu k eliptickým krivkám nad konečnými poľami s matematickým základom eliptických kriviek 
ako aj výmenu tajného kľúča v ECC (kryptografia na báze eliptických kriviek) s uvedenými 
metódami autentizácie používajúce ECC. Analýza postranných kanálov s návrhom ich využitia pre 
bezpečný kryptografický mechanizmus je taktiež predmetom tohto príspevku. Cieľom navrhnutého 
systému je predísť útokom využívajúcim podprahový kanál v digitálnom podpise ECDSA.   

Kľúčové slová — Eliptické krivky, ECC, autentizácia, ECDSA, postranné kanály, podprahové 
kanály. 

I. ÚVOD 
Eliptické krivky sú vhodné pre použitie v kryptografii hlavne preto, že s ich pomocou sú 

kryptografické systémy pri súčasne dostupnej výpočtovej technike bezpečné aj pri relatívne 
malej dĺžke kľúča. Toto vedie k menším nárokom na pamäť pri implementácii a k tomu, že 
v mnohých prípadoch sú kryptografické systémy na báze eliptických kriviek rýchlejšie ako 
klasické kryptografické systémy. 

Kryptografické systémy na báze eliptických kriviek ECC (Elliptic Curve Cryptography) sú 
považované za bezpečné hlavne vďaka existencii úlohy riešenia diskrétneho logaritmu na 
eliptickej krivke, ktorá je oveľa náročnejšia, ako je úloha klasického diskrétneho logaritmu (pre 
úlohu riešenia diskrétnych logaritmov na všeobecných eliptických krivkách neexistujú žiadne 
subexponenciálne algoritmy). Použitie eliptických kriviek je vlastne o analógiou už existujúcich 
systémov s verejným kľúčom, kde je modulárna aritmetika nahradená aritmetikou budovanou na 
základe operácií s bodmi na eliptickej krivke. U asymetrických kryptografických systémov nad 
eliptickou krivkou (ECC) sa hierarchicky volia dva typy algebraických systémov, a to konečné 
pole a eliptická krivka reprezentujúca grupu bodov, nad ktorou je definovaný vlastný 
asymetrický algoritmus. Voľba oboch týchto algebraických systémov významne ovplyvňuje 
bezpečnosť a efektívnosť kryptografického systému. Požiadavky kladené na tieto dva systémy 
spolu vzájomne súvisia. Avšak existujú aj problémy, ktoré je potrebné pri týchto 
kryptografických systémoch vyriešiť. Medzi tieto problémy patrí prítomnosť postranných 
kanálov, výstupov kryptografického systému neúmyselne doručujúcich dôverné informácie, 
podobne ako u klasických kryptografických systémov. Tu existuje niekoľko prístupov, ktorými 
je možné postranné kanály obmedziť alebo ich úplne zatvoriť. V tomto príspevku kladieme 
dôraz na jednu podskupinu postranných kanálov, a to podprahové kanály. Jedným typom 
podprahových kanálov sú kleptografické útoky, ďalšími sú širokopásmové a úzkopásmové 
kanály, fail-stop kanály a Cuckoo kanál. Našim cieľom je navrhnutie metódy na znemožnenie 
ich zneužitia, čiže úplné uzatvorenie týchto kanálov. Predmetný článok je tematicky rozdelený 
nasledovne. V prvej časti bude uvedený a vysvetlený teoretický a matematický aparát 
k eliptickým krivkám (úvod, eliptické krivky nad konečnými poľami, problém diskrétneho 
logaritmu na eliptickej krivke ECDLP, výmena kľúča v ECC a metódy autentizácie s dôrazom 
na ECDSA). V ďalšej časti budú uvedené všeobecné informácie o postranných kanáloch (úvod, 
typy postranných kanálov, princípy na zatvorenie postranných kanálov) s prechodom na 
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podprahové kanály. Nasledujúca časť bude zahŕňať úvod o podprahových kanáloch s dôrazom 
na úzkopásmové podprahové kanály, kleptografické útoky a návrh metódy pre zabránenie 
používania všetkých typov podprahových kanálov. 

II. ELIPTICKÉ KRIVKY V KRYPTOGRAFII

Bezpečnosť kryptografických systémov na báze eliptických kriviek spočíva v náročnosti 
riešenia úlohy diskrétneho logaritmu pre eliptické krivky. V súčasnej dobe je táto úloha 
podstatne náročnejšie riešiteľná, ako je úloha klasického diskrétneho logaritmu. Dokonca nie sú 
pre tieto logaritmy známe žiadne subexponenciálne algoritmy (ako pre klasický diskrétny 
logaritmus, resp. úlohu faktorizácie), najlepšie algoritmy majú plne exponenciálny charakter (to 
ale platí pre všeobecné krivky, nie pre niektoré špeciálne podtriedy eliptických kriviek). 
V dôsledku toho je možné konštruovať bezpečné kryptografické systémy s výrazne menšou 
dĺžkou kľúča. To vedie mimo iného k implementáciám s menšími nárokmi na pamäť, ktoré sú 
súčasne aj výrazne rýchlejšie napríklad v porovnaní s kryptografickými systémami na báze 
klasického diskrétneho logaritmu [1]. Grupy, okruhy, telesá a polia sú algebraické systémy 
abstraktnej, resp. modernej algebry a majú významné postavenie aj v kryptografii [2]. Medzi 
najvýznamnejšie polia patria pole všetkých racionálnych čísel, pole všetkých reálnych čísel, 
pole všetkých komplexných čísel a konečné (Galoisove) polia. V kryptografii majú najväčší 
význam práve konečné polia qGF [2]. K matematickému základu je vhodné doplniť aj Hasseho 
teorému, ktorá pojednáva o počte bodov na eliptickej krivke vrátane bodu v nekonečne 
nasledovným vzťahom [3] 

( ) t1qFE# q −+= (1) 
kde 

q2t ≤ (2) 

( )qFE#  sa nazýva rád krivky E a t sa nazýva stopa krivky E. Tu si môžeme všimnúť, že rád 

eliptickej krivky ( )qFE  sa zhruba rovná veľkosti q zodpovedajúceho poľa [3]. Eliptické krivky 
sú špeciálnou triedou kubických kriviek (závislosť premenných je popísaná rovnicou tretieho 
stupňa). V kryptografii sa používajú eliptické krivky na konečnými poľami, ktoré je možné 
algebraicky klasifikovať, a každé konečné pole je potom jednoznačne určené svojím rádom 
(počtom prvkov). Preto pre špecifikáciu konkrétneho konečného poľa stačí použiť označenie 

qF , kde q je počet prvkov poľa. Zjednodušene je možné definovať eliptickú krivku nad 
konečným poľom ako množinu nasledovne: 

[ ] [ ]{ } ( ){ } { }O0y,xF,0,0\Fy,xE 2
q ∪=∈= (3) 

kde O je dodefinovaný neutrálny prvok eliptickej krivky (tzv. bod v nekonečne) a platí vzťah 
(4): 

( ) 54
2

3
3

21
2 axaxaxyaxyayy,xF −−−−++= (4) 

je polynóm nad qF . Na takto vytvorenej množine je možné definovať binárnu operáciu tak, 
že eliptická krivka s touto operáciou má štruktúru komutatívnej grupy. Vzťah  (5) 

( ) 0y,xF = (5) 
je všeobecnou Weierstrassovou rovnicou eliptickej krivky. Túto je možné zjednodušiť pre 

jednotlivé tvary polí a doplniť podmienky pre hodnoty koeficientov rovníc tak, aby eliptická 
krivka nebola singulárna. Mnoho diskusií na tému eliptických kriviek za vyhradzuje iba na 
nesingulárne krivky. Je to z toho dôvodu, že kryptografické algoritmy používajúce aritmetiku na 
singulárnych eliptických krivkách sú extrémne slabé v porovnaní s tými, ktoré používajú 
aritmetiku na nesingulárnych krivkách[4]. Prvočíselné eliptické krivky sú definované nad 
konečným poľom pGF . Tieto eliptické krivky sú výhodnejšie pre softvérové aplikácie, 

narozdiel od eliptických kriviek nad konečným poľom n2GF , ktoré sú vhodnejšie pre 
hardvérové riešenia. Sú opísané kubickou rovnicou, v ktorej premenné a koeficienty nadobúdajú 
hodnoty z množiny celých čísel v rozsahu od 0 do ( )1p − . Operácie sa realizujú modulo p, teda
rovnica (10)prechádza na tvar(12): 

( ) pmodbaxxpmody 32 ++= (6) 

A. Problém diskrétneho logaritmu na eliptickej krivke (ECDLP) 
Kryptografia na báze eliptických kriviek využíva náročnosť výpočtu diskrétnych logaritmov. Ak 
pre určitý bod P na eliptickej krivke postupne vypočítame body P4,P3,P2 , atď, dostaneme 
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postupnosť rôznych bodov na tejto eliptickej krivke. Po určitom počte n krokov postupnosť 
dosiahne bod O. V ďalšom kroku sa realizuje výpočet PPOPPn =+=+⋅  a postupnosť sa 
opakuje. Najmenšie číslo n, pre ktoré platí OPn =⋅ , sa nazýva rád bodu P, pričom rôzne body 
na eliptickej krivke majú rôzny rád. Šifrovanie a podpisovanie je v kryptografii na báze 
eliptických kriviek založené na náročnosti výpočtu diskrétnych logaritmov, pri ktorom sa volí 
bod P a tajné číslo n, a potom sa vypočíta bod PnQ ⋅= . Body P a Q sú súčasťou verejného 
kľúča a môžu sa zverejniť. Problém diskrétneho logaritmu (Discrete Logarithm Problem) je 
úloha, ako zo známych bodov P a Q určiť tajné číslo n tak, aby PnQ ⋅= . Pre malé n je úloha 
triviálna, avšak pre veľké n (napríklad 2562 ) je úloha veľmi náročná [2]. 

B. Výmena tajného kľúča v ECC 
Podstatu šifrovania na báze ECC možno ukázať na analógii s algoritmom Diffie-Hellman na 
výmenu tajných kľúčov. Prvým krokom algoritmu na výmenu kľúčov je voľba veľkého 
prvočísla q a parametrov a, b pre eliptickú krivku ( )b,aEq . Ďalším krokom je voľba bodu P na 
eliptickej krivke, ktorého rád n má veľkú hodnotu. Pre rád n platí, že je to najmenšie kladné 
číslo také, že OPn =⋅ . Eliptická krivka ( )b,aEq  a bod krivky P sú verejné prvky 
kryptografického systému a sú známe všetkým účastníkom. 

V kryptografii na báze eliptických kriviek existuje viacero metód, ktorými je možne účastníka 
autentizovať. Patria tu rôzne autentizačné protokoly, a to napríklad pre mobilné siete alebo iné 
rádiofrekvenčné siete, autentizačné metódy pre televízne broadcastové siete a autentizácia 
pomocou digitálneho podpisu na báze eliptických kriviek (ECDSA - Elliptic Curve Digital 
Signature Algorithm). 

III. POSTRANNÉ KANÁLY V ECC 

Analýza postranných kanálov (SCA – Side Channel Analysis) alebo analýza úniku informácií 
(ILA – Information Leakage Analysis) zodpovedá novému typu kryptoanalýzy, ktorý využíva 
uniknuté informácie postranných kanálov z kryptografického zariadenia na určenie tajného 
kľúča. Na útok sú použité výstupy zariadenia, ktoré môžu byť rôzneho typu. Ak tieto výstupy 
neúmyselne doručujú informáciu (o tajnom kľúči), potom doručujú informáciu postranných 
kanálov a nazývame ich výstupy postranných kanálov (alebo postranné kanály). Tradičný 
kryptografický model pozostáva z dvoch strán, ktoré chcú komunikovať tajne po verejnom 
kanáli. Na ochranu proti potenciálnemu útočníkovi sa používajú šifrovacie algoritmy, ktoré 
zabezpečujú utajenie obsahu komunikácie. V tomto tradičnom modeli závisí bezpečnosť 
systému iba na utajení kľúča a matematických vlastnostiach použitého šifrovacieho algoritmu. 

Aktívne útoky majú v kryptografii dlhú históriu. Termín aktívny znamená, že útočník aktívne 
manipuluje s kryptografickým zariadením. Ďalším typom aktívnych útokov sú chybové útoky. 
Pasívne útoky začali byť považované kryptografickou komunitou za vážnu hrozbu v roku 1996, 
keď Paul Kocher publikoval prvý článok o časových útokoch. V pasívnom útoku používa 
útočník iba štandardnú funkcionalitu kryptografického zariadenia. V prípade čipových kariet to 
sú príkazy internej a externej autentizácie [4]. 
Existujú dve operácie, ktoré sú bežne používané v kryptografických systémoch na báze 
eliptických kriviek a ktoré zahŕňajú súkromný kľúč alebo tajný kľúč. V nasledujúcich bodoch sú 
stručne opísané prípady, v ktorých sa útočí na tieto operácie[4]: 
1. V ECDSA je potrebné vypočítať modulárne násobenie známej hodnoty a súkromného kľúča.

Ak je násobenie implementované tým spôsobom, že multiplikátor je súkromný kľúč 
a násobenie je realizované variantom binárneho algoritmu, potom je táto implementácia 
v princípe zraniteľná voči analýze postranných kanálov. Avšak táto operácia môže byť 
bezpečne implementovaná, ak sa nepoužije súkromný kľúč ako multiplikátor. 

2. Násobenie známeho bodu eliptickej krivky skalárom (tajnou hodnotou) je potrebné vypočítať
vo všetkých kryptografických systémoch na báze eliptických kriviek. Táto operácia je tiež 
implementovaná určitou verziou binárneho algoritmu. Je dokázané, že toto násobenie je 
zraniteľné voči jednoduchej a diferenčnej analýze postranných kanálov[4]. 

IV. ZABRÁNENIE POUŽÍVANIA PODPRAHOVÝCH KANÁLOV NA BÁZE ECDSA 

Digitálny podpis na báze eliptických kriviek ECDSA je podpis založený na diskrétnom 
logaritme na eliptických krivkách a postup na zabránenie použitia podprahových kanálov má 
svoju zvláštnosť. Je známe, že utajenie a náhodnosť kľúča relácie je dôležitý element 
uzatvárania podprahového kanála.V tejto schéme môže dozorca dohliadať na generovanie 
podpisu, ale zároveň nemôže podpis sfalšovať. Táto schéma zaručuje, že podprahový kanál 
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môže byť úplne uzatvorený. Parametre systému s podpisom, ktorých hodnoty boli odporučené 
v podkapitole 2.6, sú definované nasledovne vzťahom (7): 

( ) ( )AA Q,d,'h,n,G,b,a,FR,qD =            (7)
Schéma pre uzatvorenie podprahových kanálov založených na ECDSA je popísaná 

nasledovne: Uvažujme vysielač A, prijímač Ba dozorcu. Najprv si dozorca tajne zvolí 2 veľké 
(najlepšie hodnoty blízke hodnote n, čiže približne 1602 ) čísla (označené ako e a f), ktoré spĺňajú 
podmienku(8) [5]: 

( )qFEmod#1ef = (8) 
Čiže f je multiplikatívna inverzia k e a naopak. Ďalej je postup nasledovný, podľa Obr. 1 

a nižšie uvedeného popisu: 

Obr. 1 Blokový diagram ECDSA podpisu pre zabránenie používania podprahových kanálov 
1. Dozorca si tajne zvolí veľké (najlepšie hodnota blízka hodnote n, čiže približne 1602 )

náhodné číslo (označené ako ''k ), a potom pošle β podľa vzťahu  (9) k A: 
( )Ge''k=β  (9) 

2. Vysielač A si tajne zvolí veľké (najlepšie hodnota blízka hodnote n, čiže približne 1602 )
náhodné číslo (označené ako 'k ), a potom pošle α podľa vzťahu (10) dozorcovi: 

( ) β==α 'ky,x 11 (10) 
3. Dozorca pošle nasledujúce hodnoty (11) a (12) k A:

( ) ( ) G''k'kGe''k'fk'fkfy,xR ==β=α== (11) 
nmodx'r =  (12) 

4. Najprv sa A pokúsi otestovať výraz (13)na ekvivalenciu s výrazom(12), aby si overil, či nie je
použitý tzv. „Cuckoo“ kanál (v tomto kanáli používa dozorca svoje právomoci na ukrytie 
utajenej správy, pričom obviňuje iného účastníka): 

'rnmodx1 =               (13) 
Ak je výsledkom ekvivalencie nerovnosť, je dokázané, že Cuckoo kanál nie je použitý. Ďalej 

A vypočíta 's  podľa vzťahu(14)a pošle 's,'r;m  dozorcovi: 
( )( ) nmodd'rmH'k's A

1 += − (14) 
5. Dozorca príjme 's,'r;m  a vypočíta podpis pomocou nasledujúcich rovníc(15), (16) a (17):

( ) G''k'k''ky,x'RR =α=== (15) 
nmodx'rr ==    (16) 
( )( ) nmodd'rmH'k''k's''ks A

111 +== −−− (17) 
Ďalej pošle dozorca podpis ( )s,r  k B. Potom, čo B príjme podpis, overí si jeho správnosť

pomocou nasledujúcich vzťahov(18), (19), (20) a (21): 
es 1−=µ (18) 
rsv 1−= (19) 

( ) A11 vQGy,xR +µ== (20) 
nmodxr 11 =  (21) 

Ak platí, že rr1 = , podpis je prijatý [5]. 
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V. MODIFIKÁCIA ECDSA A JEJ ANALÝZA 
V tejto podkapitole navrhnem modifikáciu uvedenej metódy na zabránenie používania 

podprahových kanálov a analyzujem jej bezpečnosť. Bude pozostávať zo zmien v procese 
generovania a overovania digitálneho podpisu, zmien niektorých možných útokov a 
odôvodnenia, prečo nemôžu byť úspešné. V prvom rade by bola vhodná modifikácia v kroku 5 
predchádzajúcej kapitoly. Podľa pôvodnej schémy tam dozorca generuje bod R pomocou 
vzťahu (15). Toto však nie je vhodné kvôli bezpečnosti, lebo zo vzťahu α= ''kR  vyplýva, žeby 
musela platiť rovnosť (22): 

f''k = (22) 
Nie je vhodné, aby sa dve dozorcom náhodne zvolené čísla museli rovnať. Preto by bolo 

lepšie použiť, keďže v kroku 4 už bolo overené, že nie je použitý Cuckoo kanál, rovnaký vzťah 
pre výpočet bodu R, a to vzťah (11), konkrétne α= fR . Druhou modifikáciou by bola zmena 
v overovaní digitálneho podpisu na strane prijímača B. Podľa pôvodnej schémy sa člen μ 
vypočíta podľa vzťahu (18). Toto nie je vhodné z dôvodu, že dozorca by bol nútený poslať tajne 
zvolené číslo e prijímaču B, čím sa po opakovanom použití dvojice e a f dozorcom zvyšuje 
pravdepodobnosť, žeby mohol byť medzi vysielačom a prijímačom otvorený podprahový kanál. 
Z toho dôvodu by tiež bolo vhodné meniť hodnoty nielen ''k a 'k pri každom posielaní správy, 
ale aj hodnoty e a f. Ďalším problémom vo vopred uvedenom overovaní podpisu prijímačom B 
je to, že tento prijímač si nijak neoveruje integritu správy m. Preto by podľa všeobecnej schémy 
podpisu ECDSA a kvôli bezpečnosti bolo najvhodnejšie použiť vzťah (23) namiesto vzťahu 
(18): 

( )mHs 1−=µ (23) 
Ďalšie modifikácie sa už budú týkať útokov na digitálny podpis, popri ktorých budú aj 

uvedené a vysvetlené dôvody, prečo nemôžu byť tieto útoky úspešné. Podľa uvedenej schémy sa 
podľa druhej a tretej podmienky dozorca pokúša prelomiť digitálny podpis najprv zvolením 
falošnej správy 'm  a následným výpočtom ''r . Druhým pokusom dozorcu je výpočet falošného 
člena 'r , s pomocou ktorého sa pokúsi určiť správu 'm  tak, aby bol podpis úspešne overený 
prijímačom B. Prvou modifikáciou v tomto prípade je realizácia útoku dozorcom po zvolení 
falošnej správy 'm . Správu 'm by mal dozorca voliť tak, aby hodnota j bola čo najmenšia 
z dôvodu čo najmenších odlišností hodnôt hašovacích funkcií pôvodnej a novej správy. Toto je 
teoreticky ľahšie prelomiteľné. Pre dozorcu by bolo vhodnejšie použiť vzťah (17). Je to jednak 
kvôli tomu, že nepozná hodnotu 'k ,čiže nedokáže ani vypočítať s podľa vzťahu (17) , a na 
druhej strane kvôli tomu, žeby bol útok teoreticky viac úspešný, keby sa dozorca držal čo 
najviac pôvodnej schémy generovania podpisu. Potom by mohol dosiahnuť úspešný podpis Ale 
aj táto modifikácia znamená, že dozorca musí vypočítať hodnotu parametra t zo vzťahu (24).  

G''k'tkrGj 1 =−                (25) 
Keďže toto znamená výpočet diskrétneho logaritmu na eliptickej krivke, tak ani so 

spomenutou modifikáciou nemôže dozorca úspešné sfalšovanie podpisu. Druhá modifikácia 
v tomto prípade je v tretej podmienke. Tu je tiež pre dozorcu vhodnejšie voliť čo najmenšiu 
hodnotu 1

0l
− kvôli čo najmenším zmenám hodnoty hašovacej funkcie,a taktiež kvôli čo 

najlepšiemu držaniu sa pôvodnej schémy použiť pre substitúciu vzťah (17). Po zrealizovaní 
substitúcie vzťahu (26) do (17) by dozorca dospel k rovnici (27): 

0l''r'rr == (26) 

( )( ) nmoddl''rmH'k''k's A0
11 += −− (27) 

Potom by po vynásobení oboch strán rovnice  (27) členom 1
0l
−  dospel k rovnici (28). 

( )( ) nmodd''rmHl'k''k''s A
1

0
11 += −−− (28) 

Tu už si je možné všimnúť, že ani táto modifikácia neumožní dozorcovi úspešne sfalšovať 
podpis. Je to preto, že stále musí určiť správu 'm , čo je vlastne hľadanie správy z jej daného 
hašovacieho kódu. Toto nie je možné kvôli vlastnosti jednocestnosti hašovacej funkcie ani pre 
malé hodnoty 1

0l
− , v prípade digitálneho podpisu na báze eliptických kriviek jednocestnosti 

hašovacej funkcie SHA-1. Ďalej by som rád upozornil na nezrovnalosť pri odôvodnení, prečo 
nemôže byť použitý fail-stop kanál. Je tam uvedené, že A získa β podľa vzťahu ( )Ga''k=β ale

že nemôže získať ''k a a. Člen ''k A síce nepozná, ale člen a musí poznať, keďže je to 1 
z doménových parametrov digitálneho podpisu známych všetkým účastníkom. Pri tomto 
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odôvodnení je taktiež uvedené, že A nepozná 'k , a a b. To však nie je pravda, lebo 2 z týchto 
členov sú doménové parametre a 'k si A tajne zvolil. Avšak úzkopásmový podprahový kanál 
a fail-stop kanál je úspešne uzatvorený, lebo A nedokáže vypočítať členy ''k a e, a zároveň 
nepozná členy ''k , e a f (nedokáže kontrolovať podpis ( )s,r ). Ak chce dozorca zmeniť hodnotu

''k , ktorá už je záväzkom, tak táto nová hodnota musí spĺňať vzťah (9) a (11). Nájsť novú 
hodnotu ''k ale nie je prakticky možné, lebo hodnota β je už určená, čiže nájdenie tejto hodnoty 
by bolo ekvivalentné s hľadaním diskrétneho logaritmu na eliptickej krivke. 

Nakoniec by som chcel poukázať, že aby v kroku 1 bolo vygenerované β podľa vzťahu 
G''k=β , musel by dozorca pri jeho výpočte vynechať členy e a f. Členy a a b musí použiť 

z dôvodu, že sú to doménové parametre a sú potrebné na výpočet násobenia bodu eliptickej 
krivky skalárom. Avšak pri vynechaní členov e a f pri výpočte β a bodu R sa otvára možnosť 
použitia Cuckoo kanála. Toto ale úspešne dokáže A detegovať v kroku 4. 

VI. ZHODNOTENIE A ZÁVER

Existuje viacero spôsobov, ktorými je možné ich výskytu zabrániť, z ktorých sú niektoré viac 
účinné a niektoré menej. V tejto práci je navrhnutý spôsob na zabránenie výskytu jedného typu 
postranných kanálov, a to podprahových kanálov v digitálnom podpise ECDSA založených na 
tzv „probléme väzňov“ (úzkopásmových, širokopásmových kanálov, fail-stop kanálov a Cuckoo 
kanálov). Ako je možné vidieť z analýzy, týmto postupom sú všetky 4 typy podprahových 
kanálov uzatvorené. Toto uzatvorenie je tiež bezpečné, čo dokazujú hodnoty použitých 
premenných (okolo 1602 ). Tieto hodnoty sú pre súčasne dostupnú výpočtový techniku ešte 
považované za bezpečné. Otvoreným problémom v oblasti podprahových kanálov je možnosť 
implementácie kleptografického SETUP útoku. Tento útok je v kryptografickom systéme na 
báze eliptických kriviek ťažšie detegovať ako v klasickom systéme. Kvôli vyššej bezpečnosti by 
v niektorých prípadoch mohla pomôcť aj dôsledná štatistická analýza. Druhou otvorenou 
oblasťou v rámci podprahových kanálov, ktorá zatiaľ nie je veľmi rozšírená a využívaná, je ich 
úmyselné využívanie na prenos informácií. Z hľadiska bezpečnosti nie je pre tento účel vhodné 
využiť širokopásmové podprahové kanály, keďže vysielač je pri tomto spôsobe nútený zdieľať 
svoj súkromný kľúč. Vhodnú voľbu tu tvoria úzkopásmové podprahové kanály. Čo sa týka 
možných aplikácií, mohli by byť využité napríklad na označenie digitálnych peňazí, stopovanie 
dokumentov počas ich životnosti alebo ukrytie informácie o personálnej identifikácii, 
zdravotnom stave, úveruschopnosti alebo trestnom zázname majiteľa. Tu je ale potrebné 
nepodceňovať bezpečnosť a pozorne dbať na to, aby podprahové kanály boli využité, a nie 
zneužité. 
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Abstract — This contribution is concerning with the concept of a monitoring system for remote 

monitoring of the conditions in the laboratory during laboratory experiments. The paper contains a 

comparison of two different type of electronic board usable for automation. On the one side, there is 

an 8-bit microprocessor based evaluation board with low power consumption and a huge range of 

communication interfaces on different levels with custom firmware, on the other side is a 

minicomputer with OS Linux, with a few number of low-level communication interfaces (digital 

Input/Output, UART, SPI, etc.) and a few number of higher level interfaces integrated on the board 

(Ethernet, USB). The paper is concerning with the environment parameters which should be 

monitored, as well as a demonstration, how each board can be used.  

Keywords — Arduino, Raspberry-pi, remote measurement, remote monitoring. 

I. INTRODUCTION 

The environmental conditions in the laboratory can affect the results of the laboratory 

experiments. Some technological steps can be made only under defined environmental 

conditions, which need to be the same during the whole work. The most important parameters of 

the environment are the temperature, the barometric pressure and the humidity. It is important to 

keep eyes on these parameters during the laboratory experiments to ensure, that every 

technological step was made correctly and we need also these information to be able to 

reproduce the results of the experiments.  

Nowadays, the remote control of the laboratory experiments is a very progressive way of the 

laboratory work. It is possible e.g. to make remote measurements or to control some long-term 

processes (e.g. co-firing of ceramics, climatic tests, etc.). Monitoring of the parameters of the 

laboratory environment is important in case of this remote experimenting, too.  

II. THE HARDWARE OF THE MONITORING SYSTEM

A. The controllers 

For easier implementation, two widely used development board were selected for the 

monitoring system. On the one side, there is the Arduino Duemilanove [1], which is an 

evaluation board, based on the microcontroller Atmel ATmega-328P [2].  

Arduino Duemilanove 

The evaluation board is equipped with a 16MHz oscillator, what is the maximal frequency, on 

which the ATmega-328P microcontroller can be used. The board contains 14 digital Input 

/Output (I/O) ports (some of them can be programmed and used for other type of 

communication, e.g. SPI, UART, PWM, etc.), 6 Analog I/O. The microcontroller has 1KB 

EEPROM memory, 2KB SRAM and 32KB flash memory. The board is equipped with an USB 

port, through which the board can be programmed as well as to interfaced with a PC. 

The board is not equipped with an Ethernet communication interface, what means that the 

board natively cannot be accessed remotely. For these purposes, the board should be used as a 

gateway between a PC and the low level peripherals (see Fig. 1). In this case, the board is 
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communicating with the attached PC through the USB interface and sending to the PC e.g. the 

Fig. 1  The Arduino board as a gateway between low-level peripherals and a PC. 

measured data from the attached sensors. The measured data are collected on the attached PC 

and are available remotely through some classical communication canal (Web server, FTP 

server, file sharing, etc.). Other possible option is to extend the evaluation board with the 

Ethernet interface by attaching a network controller, e.g. the Microchip ENC28J60. This 

Ethernet controller is communicating with the microcontroller through the SPI interface and 

provides a 10Base-T Ethernet connection for the evaluation board. This allows implementing 

the Ethernet connectivity of the microcontroller straightly, without need of any attached PC (see 

Fig. 2).   

Fig. 2  The Arduino board attached to the internet by using the Microchip ENC28J60 network controller. 

Raspberry-Pi Model B 

On the other side, there is the relatively new credit-card sized minicomputer, the Raspberry-Pi 

[3]. The board is equipped with an ARM microprocessor, which is clocked to 700MHz. The 

board has 512MB RAM and can work with SD flash cards. The board is equipped with two 

USB ports, through which some peripherals can be attached, as well as there is integrated a 

10/100 Ethernet network interface. Some low-level peripherals connections are available at the 

board through the 26-pin header: 8 General I/O, I
2
C, UART, PWM, SPI. 

The board can be used as a standard computer with modern Operation System (OS). A few 

number of Linux distributions optimized for the board are available [4]. The OS is stored on a 

flash card, which can be also used as a storage place. Nearly every feature of the Linux-based 

OS can be easily accessed and used by the user, including the network and logging applications. 

It is also possible to install and run a web server, which can be made easily accessible for the 

users though the computer network.  

The connection to the computer network can be achieved easily; the Raspberry-Pi can be 

connected directly to the Ethernet and can act as a standalone computer or as a server [see Fig. 

3]. 

B. The sensors 

In general, the sensor modules available at the market can be resolved into two main types: 

digital and analog sensors. While analog sensors represents the measured value by an analog 

electrical signal, the digital sensors convert the measured value to a digital signal and the 

integrated chip in them is communicating with the host digitally.  
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Fig. 3  Connection of the Raspberry-Pi minicomputer to the computer network. 

For our purposes, we chose digital sensors, because the lack of any analog input on the 

Raspberry-Pi. The digital communication is also easier and takes less effort, what is important 

for the microcontroller based evaluation board.  

The digital sensors can be connected to the board with only 1 communication wire, what is a 

big advantage. There also exists technologies and communication interfaces which allow 

connecting more sensors to the same I/O (e.g. 1-Wire by Dallas Semiconductors Corp.) what 

increases the number of sensors, which can be attached to the board [5].  

The temperature in the range typical for laboratory environment (20 – 25°C) can be easily 

monitored by the DS18S20 [6] digital thermometers, which operation range is in range between 

-55°C to +125°C, while in range -10°C to +85°C the accuracy of the measurement is ~0.5°C and 

uses the 1-Wire communication interface. As an alternative can be used a DHT21 sensor, which 

measures the temperature in range between -40°C to +80°C with the accuracy of ~0.5°C. This 

sensor can also measure the relative humidity in range between 0 – 100% with a precision of 

~3% [7]. Other alternative for the temperature measurement is a Bosh BMP085 digital pressure 

sensor, which can measure the air temperature as well as the atmospheric pressure [8].  

III. SOFTWARE DESIGN OF THE REMOTE MEASUREMENT SYSTEM

In case the Raspberry-Pi is used with a 32GB SD card, a relatively high amount of storage 

place is available. The mini computer is enough for running an Apache [9] based web server 

with SQL database, where the measured data can be loaded. The computer is also able to 

response for user queries through internet for reading the data in relatively short time. All 

measured data can be on-line represented by a PHP based web page, where user have available 

the history of the measurement as well as can have available some graph generating functions. 

Because of the character of the OS, it is also easily possible to archive the data to a remote 

server in periodical time intervals.  

The usage of the Arduino evaluation board is much more complicated. The board can 

response to the user request, too, but with longer time of response, and is limited to only a few 

numbers of users. For this reason, the way of the data logging and their representation is 

different.  

The Arduino board is communicating with a data server, where the actual measured data are 

uploaded. The user requests for the actual data as well as the history of the measurement are 

available through the web page generated by the data server, which has collected the 

measurement data from the Arduino board.  

From the user’s side of view, both concepts give the same result – actual measured data and 

the data history available immediately.  

IV. CONCLUSION

The described system is a universal tool for remote monitoring of the selected parameters of 

the laboratory environment. The system can be used as an online monitoring tool as well as a 

data logging system. It is constructed to use mainly in laboratories, but it can be used in other 

environments where temperature, humidity and barometric pressure should be remotely 
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monitored and logged, too. The controllers used in the concept has enough free communication 

ports and computing capacity to extend the system with some extra remote controlling features, 

e.g. turning on/off some equipment remotely. Both options provide the same comfort for the 

end-user. The decision, which system should be used can be made on the availability of an 

external data server as well as the required communication interfaces for communicating with 

the peripherals. 
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Abstrakt — Predložený článok poukazuje na vybrané problémy v elektroenergetike súčasnosti, 
hlavne čo sa týka voľby a použitia primárnych zdrojov energie a analyzuje možnosti ich 
ekonomicky efektívneho riešenia s ohľadom na požiadavky životného prostredia a trvalo 
udržateľného rozvoja.  

Kľúčové slová — primárne energetické zdroje, elektrická energia, trvalo udržateľný rozvoj, 
ekonomická efektívnosť 

I. ÚVOD 
Prírodné sily využiteľné na vykonanie užitočnej práce sa označujú pojmom primárne 

energetické zdroje (PEZ). Ich okruh sa počas spoločenského vývoja postupne rozširoval, rozvoj 
techniky otvoril cestu na využitie stále novších PEZ. Tento proces bol významný nielen kvôli 
rozšíreniu základne energetických zdrojov, ale spätne ovplyvnil ďalší rozvoj techniky 
a výrobných technológií. 

Pomer použitých PEZ i štruktúra nositeľov energie sa počas hospodárskeho rozvoja neustále 
menili. Nové nositele energie sa doteraz dostávali do popredia vždy vďaka ich výhodnejším 
hospodárskym a technickým ukazovateľom, a nikdy nie preto, že by došlo k vyčerpaniu 
dovtedy používaných zdrojov.  Táto zmena v štruktúre nositeľov energie prebieha aj 
v súčasnosti a bude pokračovať aj v budúcnosti.  

Zásadné zmeny vo využívaní PEZ v priebehu vývoja ľudstva vždy súviseli so zmenami 
v spoločenskom vývoji. Rast spotreby energie bol v počiatkoch dejín ľudstva veľmi nepatrný, 
asi pred 10 000 rokmi sa začal pomaly urýchľovať, ale v druhej polovici 19. storočia došlo 
k výraznému zlomu smerom k jej exponenciálnemu nárastu. 

II.  PREHĽAD ZMIEN V ŠTRUKTÚRE PRIMÁRNYCH ENERGETICKÝCH ZDROJOV

Človek mal k dispozícii spočiatku iba energiu svojich svalov (50-100 W), čiže energiu asi 
1,5-3,0 MJ za deň, čo odpovedá tepelnému obsahu 0,1 kg čierneho uhlia. Neskôr začali 
využívať energiu svalov ochočených hospodárskych zvierat (niekoľko 100 W), ktoré 
potrebovali značnú starostlivosť a tiež krmenie. Ešte začiatkom 19. storočia svalová energia 
ľudí a zvierat pokrývala značnú časť energetickej spotreby sveta (cca. 20 %). Ďalej sa ľudia 
naučili využívať silu vetra a vodných tokov, ale tieto zdroje pokrývali relatívne malú časť 
energetickej spotreby (cca. 5 %), a tiež poľnohospodársky odpad a palivové drevo. Podiel 
dreva na celkovej spotrebe energie sa stále zvyšoval, až v polovici 19. storočia dosiahol svojho 
maxima (cca. 45 %), potom bolo postupne vytlačované uhlím.  

Až v priebehu 19. storočia, čiže zhruba pred 150 rokmi (sotva 2-3 generácie) prešla ľudská 
spoločnosť od výlučného zberu energie z povrchu Zeme, či už v podobe rastlinnej, alebo 
živočíšnej, k dobývaniu energie z jej hĺbky. Prešla teda od závislosti na slnečnej energii k 
závislosti na energii skladovanej v zemi. Tento prechod umožnil prechod spoločnosti zo stavu 
takmer permanentnej hospodárskej stagnácie k prudkému rastu. Na rozdiel od slnečnej energie, 
dopad ktorej na Zem je konštantný, čo určovalo pevné limity hospodárenia všetkým tradičným 
spoločnostiam, s prechodom k priemyslu začala byť ekonomika napájaná zo zdrojov u ktorých 
výdatnosť toku energie mohol dávkovať samotný človek. Tento rys tzv. „modernej doby“ 
prebudil nádej neobmedzeného permanentného rastu. Druhá stránka  tohto procesu je však už 
oveľa menej radostná a spočíva v tom, že človek je schopný prekročiť rozumnú mieru čerpania 
svojich zásob. Naviac, čerpanie a spotrebovávanie týchto zásob prudko mení podmienky pre 
život na Zemi. 

Spotreba uhlia dosiahla maximum okolo r. 1930 (cca. 55 %), potom nastúpila éra 
uhľovodíkov (ropa, zemný plyn), so súčtovým maximom spotreby na konci minulého storočia.  
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Štruktúra svetovej spotreby PEZ v súčasnosti podľa [3] je uvedená v tabuľke 1. 
V porovnaní s r. 1973 (prvá ropná kríza) je zrejmé, že podiel ropy výrazne poklesol a jej 
výpadok bol nahradený zvýšeným podielom hlavne zemného plynu a čiastočne aj uhlia. 
Výrazne sa zvýšil podiel jadrového paliva, aj keď z hľadiska celkovej spotreby PEZ nemá príliš 
veľký význam, podiel biomasy a vodnej energie možno považovať za konštantný. Treba však 
dodať, že sa spotreba PEZ za toto obdobie zdvojnásobila. 

Tabuľka 1 
Štruktúra spotreby energetických zdrojov 

podiel jednotlivých PEZ na celkovej svetovej 
spotrebe energie 

podiel jednotlivých PEZ na výrobe elektriny  

1973 2010 1973 2010 
ropa 46,1 % 32,4 % 24,7 % 4,6 % 
uhlie a rašelina 24,6 % 27,3 % 38,3 % 40,6 % 
zemný plyn 16,0 % 21,4 % 12,1 % 22,2 % 
jadrové palivo 0,9 % 5,7 % 3,3 % 12,9 % 
voda 1,8 % 2,3 % 21,0 % 16,0 % 
biomasa a odpady 10,5 % 10,0 % ** ** 
iné * 0,1 % 0,9 % 0,6 % 3,7 % 
celkom 6107 Mtoe 12 717 Mtoe 6115 TWh 21 431 TWh 
* - napr. geotermálna, slnečná, veterná energia a pod., 
** - medzi „iné“ sú zaradené aj biomasa a odpady. 

Pokles podielu ropy je ešte výraznejší, keď analyzujeme štruktúru PEZ na výrobu 
elektriny. Na výrobu elektriny sa používa hlavne uhlie, zemný plyn a jadrové palivo. Možnosti 
využívania vodnej energie sú určené hydroenergetickým potenciálom jednotlivých krajín 
a vzhľadom na to, že celková spotreba PEZ na výrobu elektriny sa strojnásobila za sledované 
obdobie, jej podiel klesá. Ropa, až na niektoré výnimky, sa prakticky prestala používať 
v elektroenergetike. 

III. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Dnes sa často stretávame s frekventovaným pojmom ,,trvalo udržateľný rozvoj“ (TUR), 
ktorý sa stal základnou filozofiou a rozvojovou stratégiou všetkých krajín a integračných 
zoskupení vo svete. Na Slovensku sa používa termín v tejto podobe, hoci pôvodný termín v 
angličtine znie „sustainable development“, teda udržateľný rozvoj, ktorý sa všeobecne 
akceptoval aj v ďalších krajinách.  

Najznámejšou definíciou TUR je definícia podľa správy Naša spoločná budúcnosť 
(Svetová komisia OSN pre životné prostredie a rozvoj, 1987 – tzv. Brundtlandovej správa): 
TUR je taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie ľudských potrieb v súčasnosti bez toho, 
aby došlo k ohrozeniu splnenia potrieb budúcich generácií, iných spoločenstiev a bez toho, aby 
sa ďalej ničila príroda. 

TUR v Slovenskej republike právne vymedzuje § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom 
prostredí. Podľa neho ide o taký „rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva 
možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a 
zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.“ 

Pojem TUR sa začal používať už začiatkom 70. rokov minulého storočia a je neoddeliteľne 
spojený so známou knihou Donelly a Dennis Meadowsovcov: The Limits to Growth (Medze 
rastu), ktorá vyšla v r. 1972. Štúdia spracováva výsledky počítačového modelovania  (World3) 
očakávaného rastu populácie, priemyselnej produkcie, produkcie potravín, spotreby 
surovinových a materiálových zdrojov, a rastu znečistenia do r. 2100, zrealizovaného na 
Massachusetts Institute  of Technology. Vyslovené závery naznačovali, že dosiahnutie medzí 
využívania energie a materiálov je iba niekoľko desiatok rokov pred nami, a šokovali svetovú 
verejnosť. V tejto súvislosti boli sformulované tiež  dve základné požiadavky uskutočniteľnosti 
TUR [4]: 
1. je potrebné zaviesť vyspelé moderné bezodpadové alebo máloodpadové technológie, ktoré

dokážu optimálne hospodáriť so surovinami a s energiou,
2. je nutné zmeniť životný štýl obyvateľov hlavne priemyselne vyspelých krajín, je potrebné

zmeniť spôsob života orientovaného na materiálne statky.
Po uplynutí 20 rokov od prvého modelovania autori znova spustili model s aktuálnymi 

vstupnými údajmi, výsledky z r.1992 ukazovali, že napriek vylepšeným technológiám, väčšej 
opatrnosti a dôraznejšej politiky na ochranu životného prostredia mnohé toky materiálov a 
znečistení už prekročili svoje udržateľné medze (Beyond the Limits - Prekročenie medzí).  

Aj keď niektoré predpoklady a metodické prístupy štúdií možno považovať za 
kontroverzné, znamenajú pokrok z hľadiska identifikácie vzájomných faktorov rastu populácie, 
ekonomického rastu a limitu populácie. Autorom štúdií vytýkali hlavne pesimizmus, nedostatok 
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dôvery v tvorivosti ľudí, podcenenie rozsahu zásob prírodných zdrojov a pod. Problémom 
podobných počítačových modelov tiež je, že vždy ide o predvídanie vývoja v značne vzdialenej 
budúcnosti, keď je veľmi ťažké, ak nie je celkom nemožné, odhadnúť prípadné skokové zmeny 
spočívajúce v nástupe nových technológií. Súčasne je veľkou otázkou,  či by bolo možné 
štúdiami ponúkané závery zrealizovať v súčasnom mnohotvárnom a dynamicky sa meniacom 
svete. Ďalšou otázkou je možná rýchlosť prechodu na úplne nové usporiadanie spoločnosti. 

Na záver tejto časti podkapitoly treba dodať, že v r. 2004 bola zverejnená správa z tretieho 
spustenia World3 s aktualizáciou pre 21. storočie pod názvom:  Limits to Growth: The 30-Year 
Update. Napriek niektorým pozitívnym trendom, autori došli k záveru, že v r. 1972 bol vhodný 
čas na spomalenie, teraz (v 2004)  je už príliš neskoro. V súčasnosti stojí pred nami nová 
výzva: ako prežiť vývoj a dostať sa späť („survivable“ development). Predpokladaný vývoj síce 
nezabráni predpovedanému hospodárskemu úpadku v tomto storočí, ale môže zabrániť 
masovému rozkladu ľudskej spoločnosti a ekosystémov. Hoci model predpovedá, že pokles je 
viac pravdepodobný ako kedykoľvek predtým, Dennis Meadows zdôrazňuje, že  kolaps stále 
nie je nevyhnutný, pretože globálne zmeny nie sú nútené na nás, robíme si to sami, hoci by sme 
nemuseli.  

Zásadná podpora myšlienky TUR v celosvetovom meradle bola deklarovaná až na 
konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v roku 1992 v Riu de Janeiro, kde okrem iných 
dokumentov bola prijatá Agenda 21, ktorá poskytovala metodický návod vládam jednotlivých 
štátov pri rozpracovaní opatrení pre ochranu životného prostredia pre 21. storočie. Na základe 
tohto dokumentu potom postupne všetky signatárske krajiny rozpracovali svoje národné 
programy  TUR. Princípy, ciele a opatrenia TUR v nadväznosti na Deklaráciu z Ria a Agendu 
21 premietla Slovenská republika do Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR, ktorú 
prijala vláda SR v roku 2001 a NR SR v roku 2002. 

Komisia pre trvalo udržateľný rozvoj OSN schválila na svojom zasadnutí dňa 18. apríla 
1996 v New Yorku ukazovatele TUR. Ekologická stopa (ecological footprint) je veľmi 
obľúbeným ukazovateľom, ktorý vyjadruje, že pri danom stupni technického a technologického 
rozvoja koľko pôdy a vody potrebuje ľudská spoločnosť, určitá krajina alebo človek na svoju 
existenciu, vrátane plochy na uloženie vyprodukovaného odpadu. Je to nástroj, ktorý zoskupuje 
tlak antropogénnej činnosti na biosféru do jediného čísla a výsledok vo forme plochy je jasný, 
čitateľný, preto ľahko pochopiteľný. Spravidla sa vyjadruje v hektároch biologicky 
produktívnej plochy Zeme na osobu. 

Obr. 1 Ekologická stopa ľudstva podľa jednotlivých kategórií 

Na analýzu ekologickej stopy bola prírodná plocha Zeme rozdelená do 6 základných 
kategórií: 
1. energetická zem – zem, resp. plocha lesa schopného absorbovať CO2 uvoľnený  najmä pri

spaľovaní fosílnych palív,
2. orná pôda (asi 0,25 ha na osobu),
3. pastviny (0,6 ha na osobu),
4. lesy –  na dodávku drevných produktov (0,6 ha na osobu),
5. zastavané plochy  (0,03 ha na osobu),
6. moria – z rozlohy morí síce pripadá na jedného človeka  až 6 ha, ale len približne 0,6 ha z
nich poskytuje 95% ekologickej produktivity mora. 



Electrical Engineering and Informatics IV

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 829

Po spočítaní všetkých položiek vychádza, že Zem má asi 2,1 ha na osobu, pričom 
priemerná ekologická stopa jedného obyvateľa Zeme je až 2,7 ha [5]. Nie všetka táto plocha je 
ale k dispozícii ľuďom. Musí sa brať do úvahy, že na tejto ploche žije 30 miliónov druhov 
rastlín a živočíchov, s ktorými zdieľame túto planétu. Podľa výpočtov minimálne 12% tejto 
plochy nesmie byť využívaných a má byť chránených z dôvodu zachovania biodiverzity. Ak sa 
odráta z výsledných 2,1 ha spomínaných 12%, vychádza, že ľudstvo má k dispozícii 1,76 ha 
biologicky produktívnej zeme na obyvateľa. Priemerná ekologická stopa jedného človeka má 
však v súčasnosti hodnotu 2,7 ha. To znamená, že biologická kapacita Zeme je prekročená o 30 
% a pre zabezpečenie aktuálnej spotreby ľudstvo využíva plochu zodpovedajúcu nie 1 ale 1,3 
planéte Zem. V roku 1961 boli prvýkrát k dispozícii údaje o ekologickej stope. Biologickú 
kapacitu Zeme ľudstvo prekročilo v roku 1986, čo znázorňuje aj obr. 1.  

Všeobecne platí, že vyššia životná úroveň je spojená s vyššou ekologickou stopou, tento 
vzťah však nie je nemenný: efektívnejšie krajiny dosahujú vysokú životnú úroveň s relatívne 
nízkou ekologickou stopou (merané podľa ekologickej  stopy na osobu). 

Pri diskusiách o TUR vznikli dve krajné chápania: 
1. Koncepcia tzv. slabej udržateľnosti (weak sustainability) – predpokladá možnú

zameniteľnosť (substitúciu) prírodných zdrojov a materiálnych i nemateriálnych hodnôt
vytvorených človekom. Napr. vyčerpanie nejakého neobnoviteľného prírodného zdroja
možno nahradiť novými vedomosťami, alebo technológiami.

2. Koncepcia tzv. silnej udržateľnosti (strong sustainability) – odmieta možnosť vyššie
opísanej substitúcie, neverí v existencii ekvivalentnej antropogénnej náhrady prírodných
zdrojov.

Na odstránenie tohto rozporu v r. 1998 sa dohodlo, že substitúcie sú prípustné, ale iba do 
určitej medze, kým v dôsledku takejto substitúcie nepoklesnú zásoby prírodných zdrojov pod 
vopred stanovenú kritickú hodnotu. 

Je známe, že energetické zdroje sa delia na obnoviteľné a neobnoviteľné. Podľa koncepcie 
silnej udržateľnosti by sa neobnoviteľné zdroje – uhlie, zemný plyn či jadrové palivo – nemohli 
používať vôbec. Museli by sme si vystačiť s obnoviteľnými zdrojmi – biopalivá, slnko, vietor, 
či voda. Schválená koncepcia slabej udržateľnosti však pripúšťa používanie neobnoviteľných 
zdrojov do vopred stanovenej miery vyčerpania zásob. 

Urán, na rozdiel od fosílnych palív, je významne využiteľný iba ako energetický zdroj. 
Jeho extrémne vysoký energetický obsah (úplným rozštiepením 1 g U235 sa získa energia 1 
MWd – megawattdeň) umožňuje považovať urán za surovinu  dostupnú ako zdroj energie na 
niekoľko desaťročí, v prípade dosiahnutia komerčnej zrelosti rýchlych množivých reaktorov na 
tisícky rokov.  1 kg  prírodného uránu využitý v súčasných  ľahkovodných reaktoroch je 
energeticky ekvivalentný 10 t ropy, 14 t čierneho uhlia alebo 45 tisíc kWh. Kým reaktory 
pracujúce s tepelnými neutrónmi využijú urán menej ako na 1 %, rýchle množivé reaktory 
s nadväzujúcim prepracovaním môžu dosiahnuť využitie na 40 až 70 % [6].  

Elektrickú energiu považujeme za najušľachtilejší zdroj energie. Platí to nielen z hľadiska 
jej významných pozitívnych fyzikálnych vlastností, ale aj z hľadiska vplyvu na životné 
prostredie. Elektrina samotná ovplyvňuje životné prostredie iba svojimi prenosmi vo vedeniach. 
Pri premene elektriny na inú formu energie nevznikajú okrem tepla žiadne iné odpady. 
Elektrinu samotnú (odhliadnuc od toho, kde vznikla) môžeme považovať za environmentálne 
čistý energetický zdroj. Prechodom výroby elektrickej energie na máloodpadové, prípadne až 
bezodpadové technológie sa elektrické energia čoraz viac aj svojou výrobou v neznečisťujúcich 
elektrárňach blíži k ideálnemu energetickému zdroju.  

V závere tejto podkapitoly nemôžem nespomenúť meno Josefa Vavrouška, ministra 
federálnej vlády, zodpovedného za životné prostredie,  tragicky zosnulého v r. 1995, ktorý zo 
známych dôvodov zastupoval ČSFR na konferencii v Riu, medzi prezidentmi a premiérmi 
ostatných zúčastnených krajín. Namiesto celosvetovo rozšíreného pojmu „sustainable 
development“ odporúčal  používať pojem „trvalo udržateľný život“ a zanechal nám svoj odkaz 
aj v podobe „desatora“, ako možno v praxi realizovať takýto život. Okrem iných [5] 
upozorňoval na úctu k prírode a odlišným názorom, poukazoval na nedeliteľnosť práv 
a zodpovednosti, a varoval pred „pýchou rozumu“. 

IV. HODNOTENIE EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI VYBRANÝCH TYPOV ELEKTRÁRNÍ

Rozhodovanie o investíciách v  trhovej ekonomike má mimoriadny význam, pretože 
subjekt podnikania rozhoduje o tom, či určitú investíciu  realizovať, alebo nie. Na rozdiel od 
bežných prevádzkových rozhodovaní, prípadné chyby pri ktorých obyčajne možno 
jednoduchšie napraviť, investičné rozhodnutia majú dlhodobé účinky. Nesprávne zameraná, 
alebo neefektívna investícia môže zapríčiniť finančné problémy, alebo úpadok  príslušného 
investora. Viacnásobne to platí v investične tak náročnom hospodárskom odvetví, akým je 



Electrical Engineering and Informatics IV

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 830

elektroenergetika. Prvotným krokom pri hodnotení realizovateľnosti každého projektu je 
hodnotenie jeho ekonomickej efektívnosti. 

Medzi všetkými druhmi posudzovania ekonomickej efektívnosti v elektroenergetike má 
kľúčový význam problematika ekonomickej efektívnosti investícií. Je tomu tak z viacerých 
dôvodov: 
1. Energetické diela  (elektrárne, vonkajšie a káblové vedenia, rozvodne, transformačné stanice

a pod.) sa vyznačujú tým, že ekonomické výsledky ich prevádzky sú v prevažnej miere 
predurčené tým, ako boli zrealizované pri výstavbe. Zmena organizácie prevádzky, 
pracovníkov, materiálov a pod. až po výstavbe týchto diel prináša relatívne len malé 
výsledky, alebo neprichádza do úvahy vôbec. 

2. Technická životnosť energetických zariadení je pomerne dlhá a technický pokrok
v energetike nie je taký rýchly, aby dochádzalo k rýchlemu morálnemu zastarávaniu 
energetických zariadení. Preto aj ich ekonomická životnosť  (doba amortizácie) je pomerne 
dlhá, čo znamená, že predurčenosť ekonomických výsledkov prevádzky  sa preto vzťahuje 
na pomerne dlhé obdobie. 

3. Energetika je jedným z investične najnáročnejších odvetví národného hospodárstva, preto
investície do energetiky predstavujú veľký podiel na všetkých investíciách tak v súčasnosti, 
ako pravdepodobne tomu tak  bude aj v blízkej budúcnosti. 

Na hodnotenie ekonomickej efektívnosti je vždy potrebné vhodné kritérium, podľa ktorého 
je možné posudzovať výhodnosť jednotlivých projektov. Každý projekt je realizovaný s 
určitými cieľmi, obyčajne ide o zníženie nákladov, alebo o zvýšenie zisku. Kritériom ich 
hodnotenia by mala byť miera splnenia týchto cieľov. Ak projekt má znížiť výrobné náklady, 
môže sa použiť nákladové kritérium, ak má zvýšiť zisk, malo by sa použiť ziskové kritérium. 
Nákladové kritérium obyčajne nevystihuje celkovú efektívnosť, hlavne v prípade porovnávania 
investičných projektov rôzneho charakteru. Ziskové kritérium vyjadruje efektívnosť 
komplexnejšie. 

Vzhľadom na možnosti jednotlivých typov elektrární sme si vybrali tri porovnateľné 
svojim inštalovaným výkonom i životnosťou [7]: klasickú tepelnú, spaľujúcu čierne uhlie, 
paroplynovú elektráreň s kombinovaným cyklom na výrobu elektriny a tepla a jadrovú 
elektráreň, vstupné parametre boli použité z dostupnej literatúry. 

Porovnanie troch typov elektrární je uvedené podľa nákladovej metódy na obr. 2  

Obr. 2 Grafická závislosť ročných nákladov elektrární od množstva vyrobenej energie 

Externé náklady (externality) sú také vonkajšie náklady palivového cyklu,  dopadajúce na 
spoločnosť a životné prostredie, ktoré nie sú účtované výrobcom a neplatia ich ani spotrebitelia 
energie, čiže nie sú zahrnuté v trhovej cene. Tieto náklady zahŕňajú škody na životnom 
prostredí, ako napr. sú vplyvy znečistenia vzduchu na zdravie, úrodu, lesy, globálne 
otepľovanie, choroby z povolania a úrazy. 

Podľa projektu ExternE výrobná cena elektrickej energie v EÚ (približne 0,03-0,06 
€/kWh), by pri uvažovaní externých nákladov v prípade uhlia vzrástla o 0,03-0,22; v prípade 
ropy o 0,04-0,16; v prípade plynu o 0,01-0,06 €/kWh. Odhady externých nákladov v prípade 
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jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov energie sa pohybujú pod hranicou 0,01 €/kWh (s 
výnimkou niektorých spôsobov spaľovanej biomasy), pričom najlepšie na tom je energia vetra. 
Vplyv externých nákladov na celkové náklady výroby je uvedený na obr. 3. 

Obr. 3 Vplyv externalít na náklady elektrární 

Ceny energií v súčasnej dobe nie sú úplným odrazom spoločenských nákladov, pretože 
nezohľadňujú vplyvy výroby a spotreby energie na ľudské zdravie a na životné prostredie. 
Hodnotenie vonkajších nákladov je iniciované a podporované Európskou komisiou, 
predstavuje dobrú základňu pre rozhodovanie o environmentálnych dopadoch rôznych 
scenárov rozvoja elektroenergetiky. Započítavanie škôd spôsobených na životnom prostredí do 
cien energie je aj prostriedkom priameho ekonomického zvýhodnenia environmentálne málo 
škodlivých či priaznivých výrob, ktoré v súčasnej situácii nie sú konkurencieschopné.  

V. ZÁVER 
Výpočty hodnotenia ekonomickej efektívnosti nie sú zložité, vyžadujú však veľmi kvalitnú 

prípravu vstupných  dát. Najväčší problém praktického použitia všetkých uvedených metód 
hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičných variantov spočíva v dostatočne presnom a 
hodnovernom  určení vstupných údajov. Použitie nesprávnych, alebo nekorektných údajov 
vedie k skreslenému hodnoteniu aj v prípade použitia tej najdokonalejšej metodiky, hlavne ak 
ide o  projekty s dlhšou životnosťou. Dnešná výpočtová technika umožňuje spočítať 
ekonomické dopady projektu v hodnote niekoľko miliárd eur na 100 rokov dopredu   s 
presnosťou na centy. Ak však pripustíme, že odhad vstupných veličín sa od skutočných hodnôt 
líši hoci iba o 1 %, za 10 rokov táto „chyba“ predstavuje asi 10 %,  za 50 rokov dosahuje už 
takmer 65 %. 
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Abstrakt — práca je zameraná na problematiku využitia digitálnej vodotlače pre overenie autorstva. 
Prvá časť práce sa venuje steganografii, ktorá je používaná pri digitálnej vodotlači. Druhá časť sa 
venuje opisu konkrétnych prípadov ochrany dát prostredníctvom správy digitálnych práv. Ďalšie 
časti sa venujú technikám využívaným pri digitálnej vodotlači, opisu navrhnutého riešenia a 
zhrnutiu dosiahnutých výsledkov.  

Kľúčové slová — Správa digitálnych práv, digitálna vodotlač, diskrétna vlnková transformácia, 
rozprestreté spektrum

I. ÚVOD 
V súčasnej dobe je väčšina dát v digitálnej podobe, ktorá umožňuje ľahkú manipuláciu a 

najmä kopírovanie. Pri prechode z analógového na digitálne prenosové médiá sa otázka 
možného kopírovania dát nezdala dôležitá, pretože analógové prenosové médiá neumožňovali 
kopírovanie obsahu bez zníženia jeho kvality. Medzi takéto dáta patria napríklad filmy, hudba, 
alebo počítačové programy a hry. Ich nelegálnym kopírovaním a šírením prichádzajú ich 
výrobcovia o nemalé zisky. Preto vyvstáva dôležitá otázka – ako zabrániť nelegálnemu šíreniu 
týchto dát. Tejto problematike sa venuje správa digitálnych práv (Digital Rights Management, 
DRM).  

Pri ochrane digitálnych dát je však potrebné citlivo posúdiť hranicu, kedy sa s dátami 
zaobchádza legálne, a kedy už nie. Taktiež je dôležité dáta chrániť tak, aby neobmedzovali 
používateľov, ktorí majú právo alebo licenciu dáta používať.  

Jednoduchým príkladom DRM je digitálna vodotlač, vďaka ktorej sa dá určiť vlastníctvo 
autorských práv. Do súboru, ktorý chceme ochrániť sa vloží zakódovaná informácia, ktorá 
označuje autora, alebo vlastníka autorských práv. Takto upravený súbor však musí byť na prvý 
pohľad nerozoznateľný od pôvodného súboru, aby nevzbudzoval pozornosť. Tiež je dôležité, 
aby sa pri bežných operáciách so súborom informácia o autorovi nepoškodila.  

Predložená práca sa venuje použitiu digitálnej vodotlače v statických obrazoch za účelom 
overenia autorstva. Ako vodoznak je použitý statický obraz.   

II. STEGANOGRAFICKÉ METÓDY PRE POTREBY DIGITÁLNEJ VODOTLAČE

Z histórie steganografie vyplynuli základy niektorých metód, ktoré sa dnes využívajú pri 
digitálnej vodotlači. Medzi tieto metódy patria:  

- Substitučné metódy  
- Metódy v transformovanej oblasti  
- Metóda rozprestretého spektra (spread spectrum) 

A. Substitučné metódy 
Substitučnými metódami sa nazývajú metódy, kedy je časť krycích dát nahradená tajnou 

správou. Najznámejšou metódou pre digitálnu vodotlač je metóda LSB (z angličtiny Least 
Significant Bit – najmenej dôležitý bit). Ak hovoríme o obraze vo farebnom modeli RGB (Red 
Green Blue) s farebnou hĺbkou 24 bitov (8 bitov pre červenú zložku, 8 bitov pre zelenú zložku a 
8 bitov pre modrú zložku), tento obraz sa rozloží na jednotlivé farebné zložky. Ďalej sa každá 
farebná zložka rozloží do ôsmych bitových rovín (8 binárnych obrazov pre každý z 8 bitov 
farebnej zložky). Prvý bit v poradí sa označuje ako MSB (z angličtiny Most Significant Bit – 
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najdôležitejší bit). Rovina posledného bitu v poradí (LSB) sa ovplyvňuje v závislosti na 
informačnom obsahu vodoznaku. 

B. Metódy v transformovanej oblasti 
Pri týchto metódach sa používa jedna z diskrétnych ortogonálnych transformácií (DOT). 

Najčastejšie používanými sú kosínusová (Discrete Cosine Transform, DCT), a vlnková 
(Discrete Wavelet Transform, DWT). Diskrétna vlnková transformácia sa používa v návrhu 
algoritmu pre vkladanie resp. extrakciu vodoznaku, ktorý je uvedený v ďalších kapitolách.  

Krycie dáta sa rozložia prostredníctvom doprednej transformácie. V transformovanej oblasti 
sa spektrálne koeficienty krycích dát ovplyvnia v závislosti na informačnom obsahu tajnej 
správy. Spätnou transformáciou sa získajú modifikované, resp. označené dáta.  

Pre extrakciu sa vykoná dopredná transformácia, nájdu sa pozmenené spektrálne koeficienty a 
z nich sa získa tajná správa. 

C. Metóda rozprestretého spektra 
Táto metóda vychádza z poznatkov o bezdrôtovej komunikácii s rozprestretým spektrom. 

Úzkopásmový signál s veľkou amplitúdou sa premení na širokopásmový signál s menšou 
amplitúdou. Táto metóda, a jej použitie pri digitálnej vodotlači je detailnejšie popísané v ďalšej 
kapitole. 

III. SPRÁVA DIGITÁLNYCH PRÁV (DRM)
Správa digitálnych práv (z angličtiny – Digital Rights Management) sa zaoberá ochranou 

digitálneho obsahu. Táto oblasť je momentálne veľmi dôležitá, keďže v hudobnom, či filmovom 
priemysle dochádza ku veľkým finančným stratám nelegálnym šírením obsahu. Avšak vyvstáva 
otázka, kde je hranica medzi efektívnym zabránením nelegálneho šírenia obsahu a 
obmedzovaním práv používateľa (najmä právo na záložnú kópiu pre vlastné potreby).  

V minulosti nebola potreba prísnejšie strážiť kopírovanie obsahu, keďže pri kopírovaní z 
média na médium sa výrazne znížila kvalita obsahu (pri kopírovaní LP platní, VHS kaziet, 
magnetofónových kaziet). S digitalizáciou, zavedením optických záznamových médií a 
príchodom optických mechaník, umožňujúcich okrem čítania aj zápis, sa však začalo kopírovať 
viac ako kedykoľvek predtým.  

A. Príklady používania DRM 
Ako bolo vyššie spomenuté, správa digitálnych práv sa dá použiť v množstve aplikácií. Medzi 

najznámejšie patria:  
1) Filmový priemysel

Pre distribuované médiá sa v roku 1996 zaviedol štandard CSS (Content Scrambling System). 
Štandard CSS znemožňuje jednoduché kopírovanie video súborov, ktoré sú na médiu uschované 
vo formáte MPEG, keďže na prehranie tohto video súboru je potrebný 40 bitový kľúč, ktorý sa 
pri kopírovaní média nekopíruje [1]. 

Štandard CSS však bol prelomený už tri roky po vydaní, v roku 1999. Na prelomení pracovali 
traja programátori, jedného sa podarilo vypátrať, ale v roku 2004 bol zbavený všetkých 
obvinení [2]. 

V roku 2006 sa začal používať štandard AACS (Advanced Access Content System). Štandard 
AACS na rozdiel od štandardu CSS používa viacero šifrovacích kľúčov, ktoré majú navyše 
väčšiu dĺžku. Niektoré z týchto kľúčov už sú určené a uverejnené. Od roku 2009 je nová verzia 
štandardu AACS schopná do video súboru umiestniť nepočuteľný audio vodoznak [3]. 
Momentálne sa vyvíja možnosť vytvorenia záložnej kópie pre vlastnú potrebu, ktorá by bola 
naďalej chránená štandardom AACS. 

2) Hudobný priemysel
Pri zavádzaní ochrany médií s audio súbormi nastal problém, pretože DRM nebolo zahrnuté v 

štandarde Audio CD. Prehrávače, ktoré boli vytvorené pred aktualizáciou štandardu teda 
chránené kompaktné disky nevedia prehrať.  

Ďalším problémom, ktorý nepríjemne zviditeľnil DRM bolo počínanie vydavateľstva Sony 
BMG v roku 2005. Média pred nelegálnym šírením chránil program, ktorý sa na počítače 
inštaloval bez súhlasu a informovania používateľa. Navyše bol zneužiteľný treťou stranou na 
získanie citlivých informácií o používateľovi. Súdne spory vydavateľstvo prehralo, muselo 
zaslať používateľom finančné kompenzácie, a nimi zakúpené hudobné albumy, kde sa 
nachádzali súbory bez ochrany prostredníctvom DRM [4].  

Spomenuté problémy v roku 2007 vyústili do toho, že niekoľko vydavateľstiev upustilo od 
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ochrany hudobných súborov prostredníctvom DRM. Niektoré uviedli, že vynaložené náklady 
neprinášajú dostatočnú ochranu.  

Do hudobného priemyslu patria aj internetové služby, ktoré za poplatok umožňujú stiahnutie 
jednotlivých skladieb, či celých albumov. Jedna z najznámejších, iTunes, až do roku 2009 
poskytovala len skladby, ktoré boli chránené technológiou DRM tak, aby ich bolo možné 
prehrať iba na produktoch značky Apple. Niektoré služby podmieňujú prehranie skladby 
prihlásením na server služby 

3) Priemysel so softvérom a videohrami
Softvér, alebo videohry, ktoré sa distribuujú na optických médiách môžu mať 

zakomponovanú ochranu prostredníctvom potrebnej on-line aktivácie. Vzdialený server si 
uchová počet inštalácií softvéru, resp. hry z daného média (väčšinou sú povolené tri až päť 
inštalácií z jedného média). Ak sa počet prekročí, softvér, resp. hra sa už nedá viackrát 
nainštalovať.  

Problém pri takejto ochrane spočíva v tom, že niektorý softvér, resp. hra nepošle na vzdialený 
server informáciu o odinštalovaní (napr. pri výmene pevného disku, preinštalovaní operačného 
systému) a počet možných nasledujúcich inštalácií sa zmenší. 

4) Elektronické knihy (e-books)
Pri elektronických knihách na aplikácii DRM záleží na tom, či už uplynula doba ochrany 

autorského práva (v EU najmenej 70 rokov po autorovej smrti). Ak táto doba uplynula, dielo sa 
stáva voľne šíriteľným, ak nie, vydavateľstvo potrebuje zakúpiť práva na publikovanie a použije 
niektorý zo spôsobov DRM.  

Najviac sa zviditeľnila v roku 2009 americká spoločnosť Amazon.com, ktorá svojim klientom 
na diaľku vymazala legálne zakúpené kópie románov 1984 a Zvieracia farma od Georga 
Orwella, kvôli tomu, že nemala právo ich šíriť [5]. 

5) Digitálna vodotlač s účelom ochrany vlastníctva
Jedným zo spôsobom správy digitálnych práv je aj označenie súboru vodoznakom, teda 

digitálna vodotlač. Na rozdiel od iných vyššie spomenutých spôsobov však digitálna vodotlač 
nezabraňuje šíreniu súborov, je schopná iba poskytnúť dôkaz o skutočnom vlastníkovi, resp. 
autorovi. Vodoznak musí byť v označenom súbore subjektívne nevnímateľný, aby si ho 
prípadný používateľ, ktorý prehlási súbor za svoj, nevšimol, ale zároveň dostatočne robustný, 
aby ho útočník nevedel odstrániť jednoduchým útokom (napr. kompresiou). 

Tieto podmienky spĺňa metóda, využívajúca diskrétne ortogonálne transformácie (viď 
kapitola 5). Jednoduchý príklad použitia digitálnej vodotlače na ochranu autorských práv je 
zobrazený na obr. 1. 

Obr. 1 Jednoduchý príklad použitia digitálnej vodotlače na ochranu autorských práv 

B. Opozícia DRM 
Názory používateľov na hranicu medzi ochranou digitálnych práv a potláčaním práv 

používateľa sú rôzne. Niektorí kritizujú najmä fakt, že internet vznikol ako slobodné médium, 
ktorého slobodu DRM potláča [6]. Doslovný preklad jedného zo sloganov odporcov DRM znie: 
„DRM je príklad škodlivého softvéru – je vytvorený na obmedzovanie používateľa softvéru, a 
to je niečo, čo nemôže byť nikdy tolerovateľné [7].“   
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IV. NAVRHNUTÁ METÓDA

Navrhnutá metóda pre vkladanie a extrakciu vodoznaku, spĺňajúca potreby DRM, bola 
realizovaná v programovom prostredí MATLAB. Na začiatku je potrebné stanoviť krycí obraz, 
obraz vodoznaku a škálovací faktor α.  

Overia sa podmienky, vyplývajúce z použitia techniky rozprestretého spektra (veľkosť rastra 
obrazu vodoznaku musí byť štvornásobne menšia ako veľkosť rastra krycieho obrazu) a 
diskrétnej vlnkovej transformácie (veľkosť strany obrazu musí byť číslo deliteľné dvomi pre 
rozklad DWT 1. úrovne). Ak obrazy nemajú farebnú hĺbku 8 bitov/op (viacúrovňový šedý 
obraz), prevedú sa na túto farebnú hĺbku.  

Obraz vodoznaku sa rozloží do 8 bitových rovín. Následne sa hodnoty jasovej funkcie 0 
zmenia na -1. Každá z takto upravených bitových rovín sa prenásobí jednou z Walsh-
Hadamardových pseudonáhodných postupností a tzv. škálovacím faktorom α. Veľkosť tohto 
faktora ovplyvňuje výkon vodoznaku, a teda aj jeho vnímateľnosť a robustnosť.  

Následne sa vykoná dopredná DWT 1. úrovne krycieho obrazu. Spektrálne koeficienty takto 
rozloženého krycieho obrazu sa ovplyvnia jasovými hodnotami obrazových prvkov 
modifikovaných krycích rovín. Keďže počet spektrálnych koeficientov krycieho obrazu v 
transformovanej oblasti je dva krát väčší ako počet obrazových prvkov všetkých ôsmich 
bitových rovín vodoznaku, vodoznak sa vloží do krycieho obrazu dvakrát. Prvý krát sa 
informačný obsah vodoznaku sčíta so spektrálnymi koeficientmi aproximačného a pásma 
horizontálnych detailov. Druhý krát sa odčíta od spektrálnych koeficientov pásiem vertikálnych 
a diagonálnych detailov. Skutočnosť, že sa upravujú pásma detailov umožňuje použiť vodoznak 
s väčším rozmerom rastra, avšak nepríjemne sa prejavuje, ak je na označený obraz zaútočené 
JPEG stratovou kompresiou, alebo pridaním AWGN.  

Po tejto úprave sa realizuje spätná DWT. Získa sa modifikovaný obraz, ktorý sa zapíše na 
disk vo formáte bmp. Pokračuje sa vypočítaním parametra PSNR. Výstupom programu je 
zobrazenie dvoch okien. Prvé obsahuje krycí obraz a vodoznak. V druhom je krycí obraz a 
označený obraz (dá sa posúdiť subjektívna vnímateľnosť). Pri označenom obraze je uvedená 
vypočítaná hodnota PSNR v logaritmickej mierke a tiež použitý škálovací faktor α 

Extrakcia vloženého vodoznaku začína načítaním označeného, pôvodného obrazu a obrazu 
vodoznaku. Obraz vodoznaku je použitý iba pre určenie podielu chybne extrahovaných 
obrazových prvkov vodoznaku, ktorý sa neskôr v programe vypočíta. 

Nasleduje overenie podmienok. Veľkosti rastrov krycieho a označeného obrazu sa musia 
rovnať. Taktiež musia byť dĺžky strán týchto obrazov deliteľné dvojkou (pre možnosť 
vykonania rozkladu DWT 1. úrovne). V prípade, ak sa krycí obraz a obraz vodoznaku načíta v 
inej farebnej hĺbke ako 8 bit/op, prevedie sa do tejto farebnej hĺbky. 

V jadre programu sa vykoná dopredná DWT 1. úrovne krycieho a označeného obrazu. Urobí 
sa rozdiel spektrálnych koeficientov označeného a krycieho obrazu. Takto sa získajú 
modifikované jasové hodnoty obrazových prvkov jednotlivých bitových rovín. 

Tieto jasové hodnoty sa predelia Walsh-Hadamardovými pseudonáhodnými postupnosťami. 
Takto sa získajú hodnoty z množiny {-1, 1}. Hodnoty -1 sa zmenia na 0. Spomínané bitové 
roviny sa zlúčia a získa sa obraz s farebnou hĺbkou 8 bit/op, ktorý je extrahovaným 
vodoznakom. Na koniec sa vypočíta podiel chybne extrahovaných obrazových prvkov 
vodoznaku, pri tomto výpočte sa použije pôvodný obraz vodoznaku, ktorý sa načítal na začiatku 
programu. 

V. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY 
Na overenie funkčnosti navrhnutého algoritmu boli použité ako krycie obrazy obrazy 

lena.bmp (veľkosť rastra 512x512 obrazových prvkov) a linda256.bmp (veľkosť rastra 256x256 
obrazových prvkov), a ako vodoznaky obrazy peppers128.bmp (veľkosť rastra 128x128 
obrazových prvkov) a logo64.bmp (veľkosť rastra 64x64 obrazových prvkov). Všetky uvedené 
obrazy majú farebnú hĺbku 8 bit/op, teda jedná sa o viacúrovňové šedé obrazy. Na obr. 2 sú 
tieto obrázky zväčšené kvôli lepšiemu postrehnutiu detailov. 

Obr. 2 Použité krycie obrazy a vodoznaky 
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Test funkčnosti navrhnutého algoritmu prebiehal nasledovne: do obrazu lena.bmp bol vložený 
vodoznak peppers128.bmp a do obrazu linda.bmp vodoznak logo64.bmp. Použité hodnoty 
škálovacieho koeficientu α boli 1, 2, 5 a 10. 

Následne sa označený obraz podrobil útokom. Použité boli: JPEG stratová komprimácia s 
komprimačnými faktormi 0,9 a 0,75; výrez osminy a štvrtiny obrazových prvkov označeného 
obrazu, otočenie o 0,5° a 1° a pridanie aditívneho bieleho Gaussovho šumu (AWGN) do 
označeného obrazu. 

TABUĽKA 1  
ZÁVISLOSŤ PARAMETRA PSNR OD ŠKÁLOVACIEHO KOEFICIENTU Α 

lena.bmp linda.bmp 

Škálovací 
koeficient α 1 2 5 10 1 2 5 10 

PSNR [dB] 35,36 29,34 21,38 15,36 32,02 25,99 18,04 12,02 

VI. ZÁVER

Táto práca sa zaoberala využitím digitálnej vodotlače v oblasti správy digitálnych práv. Pri 
vkladaní, resp. extrakcii vodoznaku boli využité diskrétne ortogonálne transformácie a technika 
rozprestretého spektra. Pri vkladaní vodoznaku boli použité rôzne krycie obrazy a vodoznaky. 
Taktiež sa menili hodnoty škálovacieho koeficientu α, ktorý ovplyvňuje výslednú degradáciu 
označeného obrazu. Pre každú kombináciu týchto parametrov sa vypočítali hodnoty parametra 
PSNR, ktorý objektívne udáva mieru degradácie obrazu. Pri použití vodoznaku, ktorý má 
vysoký výkon (svetlá farba na pozadí obrázku) bola pokusne zistená väčšia degradácia obrazu, 
ako pri vodoznaku, ktorý obsahoval väčšie množstvo detailov.  

Robustnosť vodoznakov bola testovaná prostredníctvom vykonania útokov na označené 
obrazy a následných pokusov o extrakciu vodoznakov. Ako útoky sa použili JPEG stratová 
kompresia s rozličnými kompresnými faktormi, vyrezanie rôzne veľkej časti obrazu, otočenie 
označeného obrazu o uhol rôznej veľkosti a pridanie aditívneho bieleho Gaussovho šumu s 
rozličným rozptylom.  

Navrhnutá metóda sa neukázala byť vhodnou z hľadiska robustnosti, ktorá je pre použitie v 
oblasti správy digitálnych práv dôležitá. Keďže informačný obsah vodoznaku je vkladaný aj do 
spektrálnych koeficientov, ktoré sú umiestnené v pásme detailov označeného obrazu, pri JPEG 
stratovej kompresii, alebo po pridaní aditívneho bieleho Gaussovho šumu sa tento informačný 
obsah ľahko zmení. Navrhnutá metóda má tiež problémy pri extrakcii vodoznaku z označeného 
obrazu, ktorý bol pootočený. Príčinou je zmena pozície konkrétnych obrazových prvkov.  

Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že navrhnutá metóda prejavovala dobré výsledky pri 
vyrezaní časti obrazu. Vďačí za to použitej technike rozprestretého spektra.  

Z pokusov ďalej vyplýva, že vodoznak s väčším množstvom detailov bol po všetkých 
druhoch útokov extrahovaný presnejšie ako vodoznak s vysokým výkonom. Jedinú výnimku 
tvorila JPEG stratová kompresia s kompresným faktorom 0,75 a hodnotami škálovacieho 
koeficientu α väčšími ako 5. Táto skutočnosť sa dá zdôvodniť tým, že spektrálne koeficienty 
označeného obrazu, do ktorých bol vložený informačný obsah vodoznaku, mali také vysoké 
hodnoty, že kompresia ich ovplyvnila menej ako pri vodoznaku s viacerými detailmi (a nižším 
výkonom). Z uvedeného vyplýva, že ak by navrhnutá metóda mala byť použitá na ochranu 
autorstva, je potrebné ju pozmeniť tak, aby dokázala lepšie odolávať spomenutým druhom 
útokov. 

POĎAKOVANIE 
Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu VEGA Grant No. 1/0386/12 (50%) a EU FP7 

projektu INDECT No. 218086 (50%).  

LITERATÚRA 
[1] M. Barry: Cryptography in Home Entertaintment (2004). Dostupné na internete: 

<http://www.math.ucsd.edu/~crypto/Projects/MarkBarry/index.htm>. 
[2] D. Levický, Multimédia a ochrana ich obsahu (Book style). Košice: Elfa s.r.o., 2012. 98s. ISBN 978-80-8086-

199-5, pp. 123–135. 
[3] R. Mcmillan: Settlement Ends Sony Rootkit Case (2006). Dostupné na internete: 

<http://www.pcworld.com/article/125838/article.html>. 
[4] R. Sultana et. al, “Advanced Fractal Image Coding Based on the Quadtree“ 2001, vol. 2, No. 3 ISSN 2222-2863.  
[5] K. Fisher: Why Amazon went Big Brother on some Kindle e-books (2009). Dostupné na internete: 

<http://arstechnica.com/gadgets/2009/07/amazon-sold-pirated-books-raided-some-kindles/>. 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 837 

[6] F. Peticolas, R. Anderson: Information Hiding: A survey (Proceedings of the IEEE). Dostupné na internete: 
<http://www.petitcolas.net/fabien/publications/ieee99-infohiding.pdf>. 

[7] P. Tišnovský, “Programujeme JPEG: Kvantizace DCT koeficientů,“ Elektrotechnický magazín Root.cz. 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice 

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 838 

Metóda digitálnej vodotlače s využitím 
DCT transformácie 

1Gabriel BUGÁR, 1Vladimír BÁNOCI, 1Dušan LEVICKÝ, 2Michal DUDÁŠ 

1, 2Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácii, Fakulta elektrotechniky a 
informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská Republika 

1{gabriel.bugar, vladimir.banoci, dusan.levicky}@tuke.sk, 
2michal.dudas@student.tuke.sk 

Abstrakt — práca je zameraná na ukrývanie dodatočných informácií, teda vodoznakov pomocou 
digitálnej vodotlače. Detailnejšie sú rozobraté princípy vodotlače vo frekvenčnej oblasti. Navrhnutá 
metóda, využívajúca DCT transformáciu je opísaná v závere, kde výhody metódy sú overené 
niekoľkými útokmi.  

Kľúčové slová — digitálna vodotlač, vodoznak, steganografia, DCT, útoky 

I. ÚVOD 
Internet je pre ľudí zdrojom informácií, zábavy či nástroj umožňujúci komunikovať v 

podstate s každým na celom svete. Rozvoj informačných technológií a Internetu ako takého 
viedlo ľudí nielen k využívaniu ale aj jeho zneužívaniu. Skupiny užívateľov začali neobmedzené 
možnosti Internetu využívať k zdieľaniu a tvorbe nelegálnych kópií a preto vznikala snaha o 
ochranu takýchto dát práve elektronickou formou. Získať obľúbenú hudbu či film nie je v 
dnešnom svete plného "warezu" žiaden problém a možnosti ochrany zaostávajú za výhodami 
Internetu. Všetky tieto problémy vyústili k používaniu digitálnej vodotlače a Digital Right 
Management ako nástrojom pre ochranu duševného vlastníctva.  

Atraktivitu tejto téme pridal fakt, že je podozrenie o využívaní steganografie teroristickými 
skupinami, ktoré si podľa informácií vymieňajú informácie práve takýmto spôsobom.  

Práca je rozdelená do troch logicky oddelených častí. V prvej, teoretickej časti sa rozoberá 
história ukrývania informácií, jej vývoj v rôznych historických obdobiach až po dnes. Taktiež, 
sú podrobnejšie rozobraté moderné metódy digitálnej vodotlače v časovej a frekvenčnej oblasti. 
Druhá časť je venovaná návrhu metódy digitálnej vodotlače s použitím DCT transformácie 
a v závere sú uvedené dosiahnuté experimentálne výsledky. 

II. UKRÝVANIE INFORMÁCIÍ

Princípom digitálnej vodotlače je vloženie informácie (vodoznaku) do dát, resp. fyzického 
objektu za cieľom ich ochrany. Základný rozdiel medzi steganografiou a vodotlačou je v počte 
potencionálnych príjemcov, kde pri steganografii je komunikácia vedená medzi dvoma osobami 
v digitálnej vodotlači nie je počet možných príjemcov stanovený. Taktiež vodoznak je správou 
obsahujúcou informácie o autorovi, príjemcovi, resp. dátach, ktoré chráni. Tajná správa v 
steganografii nemusí vôbec súvisieť s krycími dátami. Môžeme teda zhrnúť, že: 

- počet príjemcov nie je vopred stanovený, 
- vodoznak musí byť robustný (základ pre ochranu dát a vlastníctva), 
- na kapacitu sa kladie menší dôraz ako u steganografie. 

Všetky tieto požiadavky a základné vlastnosti vodoznakov vyústili k vzniku Digital Right 
Managementu (DRM). Je to súhrn techník a postupov, ktoré napomáhajú technicky realizovať 
pridávanie licencií do dát a tým zabezpečiť nielen vloženie digitálneho vodoznaku, bezpečný 
prenos a hlavne vlastnícke práva multimédií. Najčastejšie je technikami DRM chránená hudba, 
obrazové umenie, počítačové hry, videohry a filmy. Cieľom takejto ochrany je predovšetkým 
zaistiť používanie obsahu v súlade s autorskými právami, respektíve v súlade s licenčnými 
podmienkami, vzťahujúcimi sa k obsahu (napr. zakúpenej hudby v podobe hudobných súborov, 
ktoré sú za týmto účelom ošetrené technológiou DRM) [1]. 
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A. Digitálne vodoznaky 
Vodoznaky používajúce sa v technikách digitálnej vodotlače môžeme rozdeliť do niekoľkých 

kategórií [2], [3], [4]:  
- viditeľné vodoznaky (visible) 
- neviditeľné vodoznaky (invisible) 
- identifikačné vodoznaky (finger printing) 
- prúdové vodoznaky (bit stream) 
- krehké vodoznaky (fragile) 
- polokrehké (semifragile) 
- duálne vodoznaky (dual) 
Viditeľné vodoznaky predstavujú viditeľné obrázky vložené do iných obrázkov. Majú 

väčšinou charakter loga alebo znaku. Digitálna vodotlač, ktorá využíva viditeľné vodoznaky 
musí spĺňať dve základné kritériá. Neoprávnená osoba by nemala vyextrahovať vodoznak z 
označených dát bez poškodenia kvality originálnych dát a mal by byť odolný voči falzifikácii. 
Keďže vloženie dát je pomerne jednoduchý proces najdôležitejšie je vyriešiť problém vloženia 
vodoznaku neoprávnenou osobou.  

Neviditeľné vodoznaky tvoria základ metód DRM a je potrebné ich ukrytie bez degradácie 
pôvodných dát. Vloženie vodoznaku zabezpečuje osoba pomocou kľúča a takto označený objekt 
by mal byť schopný rozlúštiť iba človek ktorý pozná kľuč a spôsob vloženia vodoznaku. 
Využitie takýchto vodoznakov bolo spomenuté v kapitole 1.4.  

Identifikačné vodoznaky sú špeciálnym typom vodoznakov, ktoré používajú autori na 
označenie svojich dát. Každý autor ma vlastný a jedinečný vodoznak , ktorý vkladá do všetkých 
svojich dát. Problémom takýchto vodoznakov je ich slabá odolnosť voči tzv. kolúznym útokom, 
ktoré využívajú práve fakt používania toho istého vodoznaku do všetkých dát a následnými 
technikami sa snažia daný vodoznak buď odstrániť alebo znehodnotiť.  

Prúdové vodoznaky sú prídavné informácie vkladané do komprimovaných dát najčastejšie 
video a audio súborov a ich dekomprimácia nie je potrebná. Pri týchto technikách vodotlače ja 
dôležitý pojem dátový tok (bit rate). Bit rate súboru je definovaný ako počet bitov za sekundu 
obrazu (a samozrejme i zvuku), ktorý použije kodér pre kódovanie. Všeobecne a zjednodušene 
platí, že čím viac bitov za sekundu je na kompresiu použité, tým je výsledné video v lepšej 
kvalite. 

Krehké vodoznaky sa vyznačujú slabšou alebo obmedzenou robustnosťou a ich úlohou je 
odhaliť útoky resp. pokusy o znehodnotenie dát. Napadnutý vodoznak poukazuje na útok a to je 
aj základná požiadavka na krehké vodoznaky. Vedomie útoku na vodoznak je dôležitejšie ako 
samostatné krycie dáta, ktoré sú vo väčšine prípadov iba generované náhodne a hlavnú úlohu 
hrá odhalenie útoku. 

Polokrehké vodoznaky je zvláštna skupina krehkých vodoznakov robustná voči určitým 
typom útokov na pôvodné dáta (kompresia, filtrácia atď.) no málo robustná voči manipulácii s 
označenými dátami. 

Duálne vodoznaky je kombinácia techník vodotlače viditeľných aj neviditeľných 
vodoznakov. Navzájom odstraňujú svoje nevýhody a tak sa snažia o čo najlepší vodoznak a 
techniku jeho vkladania. 

III. METÓDY A PRINCÍPY DIGITÁLNEJ VODOTLAČE

Na ochranu dát sa v súčasnosti kladie veľký dôraz a jej metódy a princípy sa tiež časom 
zdokonaľovali a menili sa, aby čo najviac spĺňali kritéria digitálnej vodotlače. Tieto techniky 
môžeme rozdeliť do troch základných kategórií [5] [6]:  

- techniky vloženia v priestorovej oblasti, 
- techniky vloženia v transformovanej oblasti, 
- techniky vloženia v parametrickej resp. systémovej oblasti. 

A. Priestorová oblasť 
Tieto metódy využívajú nedokonalosť ľudského oka a jej najčastejšou oblasťou použitia sú 

najmenej významné bity (LSB- Least significant bit). Princípom je vkladanie tajnej správy do 
posledného, najmenej významného bitu, keďže ľudské oko nedokáže postrehnúť rozdiel medzi 
dvoma nasledujúcimi odtieňmi farieb. Zoberme si teda obrázok v odtieni šedej v rozmere 
512x512 obrazových bodov (pixelov). Každý pixel pozostáva v bitovej sústave z 8 bitov, kde 
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budu využité iba posledné bity. To predstavuje 512x512 = 262 144 LSB bitov. Po prepočítaní 
na byt, resp. kilobyty to je 32KB. Ak by bol daný obrázok v RGB (red, green, blue farebný 
model) tak na každý obrazový bod odpovedá 3x8bitov=24bitov. To predstavuje 262,144 
obrazových bodov a 6,291,456 bitov a z toho 786,432 predstavuje LSB rovinu. Po prepočítaní 
na KB to činí 96KB dát, ktoré je možné ukryť. Zvyšovaním počtu ovplyvnených bitov sa 
zvyšuje množstvo možných vložených dát, ale taktiež sa zmenšuje kvalita obrazu a teda 
pravdepodobnosť odhalenia tajnej komunikácie je ohrozená.  

B. Transformovaná oblasť 
Jednou z najpoužívanejších transformácii v oblasti steganografie a vodotlače je Diskrétna 

kosínusová transformácia, resp. jej dvojrozmerná modifikácia (2D DCT). 2D DCT komprimuje 
energiu obrazu do najnižších frekvencií v závislosti od detailnosti obrazu. Čím je obraz 
monotónnejší, tým je energia v transformačnej oblasti stlačená do menšieho počtu koeficientov. 
Naopak, vysoko detailný obraz potrebuje na reprezentáciu v transformačnej oblasti väčší počet 
transformačných koeficientov, ktoré sú sústredené v celej oblasti a nielen v nižších 
frekvenciách.  

Vstupom do DCT transformácie je 8x8 obrazových prvkov f(i, j) reprezentujúce jasové 
hodnoty obrazu, resp. jeho bloku. Na výstupe sú následne hodnoty transformačných 
koeficientov F(u, v). 

Takúto dvojrozmernú DCT môžeme vyjadriť rovnicou (1) [7]: 
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F(u, v) - blok transformačných koeficientov 
f(u, v) - blok jasových hodnôt vstupného obrazu 
u, v - rozmery matice F(u, v) 
i, j - rozmery matice f(i, j) 

IV. NAVRHNUTÁ METÓDA

Z poznatkov nadobudnutých pri spracovaní teoretickej časti práce bola v programe Matlab 
navrhnutá metóda vkladania tajných dát v transformovanej oblasti. Táto metóda bola vkladaná 
za pomoci DCT transformácie a k jej vyextrahovaniu nie je potrebný pôvodný krycí obraz. Bola 
použitá obdoba metódy založenej na vlastnosti koeficientov v bloku 8x8, kde pri kvantizácii 
JPEG je každý blok 8x8 vydelený kvantizačnou maticou a následne zaokrúhlený. Môžeme preto 
predpokladať, že pri vložení dát do koeficientov (5,2) a (4,3) v každom bloku dôjde k najmenšej 
strate, keďže tieto koeficienty sú kvantované rovnakou hodnotou (obr. 1). 

Obr. 1 Kvantizačná matica 

A. Proces vkladania vodoznaku 
Pri procese vkladania sa do krycích dát I vloží vodoznak W nasledujúcim spôsobom. Krycie 

dáta sa najprv rozložia na bloky 8x8 a aplikuje sa na nich 2D DCT. Po tejto transformácii 
dostaneme maticu 512x512 koeficientov rozdelených do 64x64 blokov. Následne bol do 
každého bloku vložený jeden bit vodoznaku. Pre vloženie jedného bitu použijeme vždy dvojicu 
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koeficientov a to presne koeficienty (5,2) a (4,3) kvôli vlastnosti spomenutej v kapitole 3.1. 
Vkladanie prebiehalo nasledovne: 

• ak bola hodnota bitu vodoznaku rovná 0 tak:
- ak bol koeficient (5,2) < (4,3) hodnoty ostali nezmenené 
- ak bol koeficient (5,2) > (4,3) hodnoty sa navzájom vymenili 

• ak bola hodnota bitu vodoznaku rovná 1 tak:
- ak bol koeficient (5,2) > (4,3) hodnoty ostali nezmenené 
- ak bol koeficient (5,2) < (4,3) hodnoty sa navzájom vymenili 

Ak však boli hodnoty oboch koeficientov rovnaké alebo veľmi hodnotami rozdielne ošetrilo 
sa to hodnotou "k" a to tak, že k jednému sa pripočítala hodnota "k/2" a druhému odpočítala 
hodnota "k/2", ale nerovnosť musela ostať neporušená. V navrhnutej metóde bolo za koeficient 
"k" zvolená hodnota 8 ako kompromis medzi hĺbkou vloženia a nevnímateľnosťou vloženia 
vodoznaku. Celý tento proces je znázornený na obr. 2. 

Obr. 2 Proces vkladania vodoznaku 

B. Proces extrakcie 
Táto metóda bola navrhnutá tak, aby pri extrakcii neboli potrebné krycie dáta I ale iba 

označené IW a vodoznak W resp. jeho rozmer. Keďže sme pri vkladaní zabezpečili, že hodnoty 
koeficientov (5,2) a (4,3) sú rozdielne, preto aj proces extrakcie je pomerne jednoduchý. V 
prvom kroku rozdelíme označené dáta na bloky 8x8 a aplikujeme 2D DCT. Následne v každom 
bloku porovnávame hodnoty koeficientov nasledovne:  

- ak je hodnota koeficientov (5,2) >= (4,3) hodnota bitu vodoznaku bola 1 
- ak je hodnota koeficientov (5,2) < (4,3) hodnota bitu vodoznaku bola 0  

Takto vyextrahovanú postupnosť bitov sme iba upravili do požadovaného rozmeru a 
porovnali s originálom. Takúto extrakciu znázorňuje obr. 3. 

Obr. 3 Proces extrakcie vodoznaku 

V. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY 
Množstvo vložených dát úzko súvisí s nevnímateľnosťou a hodnotou PSNR. Do všetkých 

troch použitých dát boli vložené všetky vodoznaky. Tabuľka. 1 a obr. 4 potvrdzujú, že PSNR 
stúpa pri vložení menšieho vodoznaku a naopak klesá pri vodoznaku väčšom. Na hodnotu 
PSNR ma taktiež vplyv aj aké krycie dáta boli použité. Najlepšie hodnoty dosiahol obrázok 
android512x512.bmp, kvôli jeho monotónnosti, keďže v blokoch jednej farby nenastáva taká 
degradácia ako v bloku detailnejšieho obrázku napr. baboon512x512.bmp. Týmto sa overilo 
tvrdenie, že množstvo modifikovaných koeficientov má vplyv na nevnímateľnosť vloženia dát. 
Musíme ale podotknúť, že aplikovaním kompresných útokov na takéto monotónne plochy by vo 
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veľmi veľkej pravdepodobnosti došlo k zničeniu vodoznaku. Práve preto sme v ďalšej časti 
venovanej útokom nepoužili obrázok android512x512.bmp ale lena512x512.bmp. 

Tabuľka 1 
Získané hodnoty PSNR pre jednotlivé použité vodoznaky 

LENA 512x512 BABOON 512x512 ANDROID 512x512 

Vodoznak PSNR [dB] Vodoznak PSNR [dB] Vodoznak PSNR [dB] 
MD 64x64 43,6332 MD 64x64 33,6054 MD 64x64 49,0315 
C 40x50 47,242 C 40x50 34,4433 C 40x50 51,7391 

MD 32x32 52,2063 MD 32x32 37,1759 MD 32x32 54,4313 

Obr. 4 Vplyv množstva vložených dát na PSNR 

VI. ZÁVER

Táto práca je zameraná na ukrývanie dát a digitálnu vodotlač v transformovanej oblasti. Bola 
navrhnutá metóda vodotlače s použitím DCT transformácie založená na výbere správnych 
koeficientov s využitím poznatkov JPEG kvantizácie. V prvej časti experimentálnych výsledkov 
bolo overené, že aj výber správnych krycích dát je dôležitým aspektom pre bezpečnú tajnú 
komunikáciu či vodotlač. V druhej časti som na obrázok lena512x512.bmp označený 
vodoznakom md64x64.bmp zaútočil niekoľkými útokmi. Z dôvodu, že metóda bola navrhnutá 
na JPEG komrepsii sú aj výsledky po tomto útoku najlepšie. Ako úspešné útoky môžeme 
považovať geometrické útoky otočením a zakrytím časti obrazu. Dôvodom úspešnosti je fakt, že 
vodoznak bo vkladaný do vopred daných koeficientov a pootočením obrazu sa ich pozícia 
zmenila, takže extrakcia vodoznaku bola už pri otočení o 0,3 stupňa neúspešná. Ak by sme 
vložili vodoznak s menším počtom bitov ako je počet 8x8 blokov v krycích dátach, tak by bol 
potencionálny útočník schopný znehodnotiť dáta prostým zakrytím určitej časti obrázku v 
ľavom hornom rohu, keďže vkladanie sa aplikuje práve týmto smerom. Útoky kompresiou 
JPEG2000 a Gaussovským rozostrením boli čo sa týka úspešnosti exktracie niekde v strede 
medzi JPEG a geometrickými útokmi. Výhodou metódy je fakt, že k extrakcii vodoznaku nie sú 
potrebné krycie dáta a útočník nemá k dispozícii originál pomocou ktorého by sa snažil 
vodoznak vyextrahovať alebo poškodiť.  
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Abstrakt — Práca sa zaoberá energetickými a ekologickými problémami užívania energie a jej 

obnoviteľných zdrojov ako možnej alternatívy. Objasňuje súčasný stav zásob a využívania zdrojov 

energie vo svete a taktiež predkladá možnosti riešenia vznikajúcich problémov súvisiacich s trvalo 

neudržateľným štýlom života. Výsledkom práce sú možnosti racionalizácie spotreby palív a energie 

a využívanie obnoviteľných zdrojov, ktoré ako jediné dávajú predpoklady pre trvalú udržateľnosť 

života z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska. 

Kľúčové slová — Energia, spotreba, efektivita, globálne problémy, obnoviteľné zdroje energie 

I. ÚVOD 

Využívanie energie v minulosti ľudstva bolo výlučne orientované na obnoviteľné zdroje. 

Ľudské potreby zabezpečovala biomasa, slnko, veterná a vodná energia. Tento trend sa začal 

meniť prechodom na fosílne palivá až začiatkom priemyselnej revolúcie. Využívanie týchto 

zdrojov má už v súčasnosti mimoriadne negatívny vplyv na termodynamickú a ekologickú 

rovnováhu na planéte. Stav ich zásob je vzhľadom na dĺžku existencie ľudstva veľmi 

nepriaznivý čo sa odzrkadľuje na celkovej dostupnosti, cene na svetovom trhu a 

medzinárodných konfliktoch. 

II. SÚČASNÝ STAV VO VYUŽÍVANÍ ENERGETICKÝCH ZDROJOV

Spotreba energetických zdrojov ako aj stavu ich zásob je predmetom činnosti mnohých 

svetových inštitúcií ako sú IEA, EIA, BP, WEC, UDI, Eurostat a iné. Ich  úlohou je analyzovať 

situáciu a poukazovať na reálne možnosti ich využívania. Táto veľmi vážna činnosť má vplyv 

na prognózy ďalšieho vývoja s priamymi ekonomickými dopadmi a dopadmi na životnú úroveň 

obyvateľstva v jednotlivých krajinách. Jednou z takých inštitúcií je International Energy 

Agency. Vývoj spotreby jednotlivých zdrojov energie a ich prognóza do blízkej budúcnosti 

ktorú vypracovala je na Obr.1. Z uvedenej závislosti vyplýva, že v súčasnosti majú stále 

najväčší podiel na výrobe energie neobnoviteľné zdroje. Prognóza z roku 2000 predpokladá pre 

časové obdobie 2000  až 2030 rast spotreby energie ročne v priemere o 1,9% [1]. V roku 2010 

bola celková spotreba primárnej energie podľa údajov IEA 147 898,7 TWh [1]. Prognózy 

vychádzajú z predpokladu, že stav zásob surovín ako aj environmentálnych možností bude 

dostačujúci. Stav zásob jednotlivých druhov palív je znázornený na Obr.2, z ktorého vyplýva, 

že pri spotrebe dosiahnutej v roku 2011 by fosílne palivá postačovali v rozsahu od 54 do 112 

rokov, pričom však je potrebné konštatovať, že vzhľadom na rastúcu spotrebu dôjde 

k vyčerpaniu ropy a zemného plynu v kratšom časovom intervale. Väčšina ložísk týchto palív 

sa už len doťažuje za postupne sa zhoršujúcich podmienok ťažby a zvyšovania nákladov. 

Vzhľadom na nízke zásoby týchto palív je potrebné čím skôr ukončiť ich ťažbu pre využitie vo 

funkcii paliva a ďalej ich využívať len pre potreby iných odvetví.  
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Obr. 1 Rast spotreby energie podľa zdrojov [1] 

Obr. 2  Stav rezerv zdrojov energie k roku 2011 

Zo závislosti uvedenej na Obr.2 vyplýva, že doterajší spôsob využívania zdrojov energie ako 

aj plánované prognózy sú trvalo neudržateľné, nakoľko sa opierajú o využívanie zdrojov 

energie, ktorých zásoby sú veľmi nízke. Na túto skutočnosť upozorňuje World Energy Council 

(WEC) od svojho vzniku. Táto organizácia poukazovala už od svojho vzniku na skutočnosť, že 

ak má ľudstvo na planéte prežiť musí po roku 2000 prejsť výhradne na obnoviteľné zdroje 

energie. Žiaľ ignorovanie odporúčania spôsobilo, že stanovená méta nebola dodržaná. 

III. GLOBÁLNE ENERGETICKO EKOLOGICKÉ PROBLÉMY

Postupným nárastom spotreby palív a energie, zvyšujúcou sa produkciou odpadových 

a životné prostredie poškodzujúcich materiálov a exhalátov spôsobilo výskyt vedľajších efektov 

ohrozujúcich život na planéte a jej termodynamickú rovnováhu. To sa začalo prejavovať 

výskytom celého radu globálnych energeticko-ekologických, ekonomických ako aj morálno-

etických problémov: Globálne otepľovanie 

  Skleníkový efekt 

  Produkcia CO2 

Zmena klímy 

 Roztápanie ľadovcov a permafrostov 

 Nedostatočné zásoby palív a surovín 

 Celý rad ďalších... 

Za najzávažnejší problém sa považuje globálne otepľovanie v dôsledku skleníkového efektu 

a produkcie CO2. Zmena klímy a  roztápanie ľadovcov sú závažnými globálnymi dôsledkami. V 

skutočnosti k skleníkovému efektu prispievajú aj iné plyny, ktoré majú na skleníkový efekt 

ďaleko vyšší účinok. Kumulatívne účinky týchto materiálov nie sú preskúmané. Obsah 

jednotlivých plynov v atmosfére je na Obr.3 
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Obr. 3  Obsah základných skleníkových plynov  v atmosfére [2] 

Porovnanie niektorých plynov z hľadiska vplyvu na skleníkový efekt ako aj doba rozkladu 

v atmosfére v porovnaní s CO2  je nasledovná: 

 CO2  – 1x referenčný  plyn   (50- 200rokov) 

 CH4 – 23x účinnejší než CO2 ,  (10-15 rokov) 

 N2O – 310x účinnejší než CO2 ,  (120 rokov) 

 SF6   – 23 900x účinnejší než CO2 , (3200 rokov)

Z uvedeného vyplýva, že sústredenie sa len  na CO2 nie je celkom objektívne nakoľko 

v úzadí zostávajú ďaleko závažnejšie plyny. Bezprostredné nebezpečenstvo hrozí pri 

uvoľňovaní metánu z permafrostov a metánhydrátu, ktorý sa vo veľkom vyskytuje na dne 

oceánov. 

Dochádza aj k narušovaniu samoregulačných mechanizmov v prírode. Stabilizáciu množstva 

CO2 v atmosfére zabezpečuje rastlinstvo. Výrubom lesov a pralesov ako aj kvantitatívnym 

poklesom výskytu planktónu dochádza k narušovaniu rovnováhy.  

 Zhoršujúcou situáciou na planéte sa prvýkrát zaoberala Konferencia OSN o životnom 

prostredí a rozvoji v roku 1972 v Stockholme. Na tejto konferencii bola predložené podrobná 

situácia stavu našej planéty a načrtnuté východiská, ktoré sa však nerealizovali a problém sa 

ešte zvýraznil. Prišli aj prvé ropné krízy. Na nasledujúcej konferencii v Rio de Janeiro v roku 

1992,  bola vypracovaná definícia a základná stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj (TUR). 

Stratégia TUR však bola postupne zmenená na trvalo udržateľný život TUŽ.  

 Trvalo udržateľný rozvoj sa stal jedným z popredných tém v 21.storočí. Cieľom je 

zabezpečiť potreby súčasných obyvateľov s ohľadom na budúce generácie a ich pokračujúci 

trvalo udržateľný život. Je dôležité zabrániť poškodzovaniu životného prostredia, 

neracionálnemu využívaniu prírodných zdrojov, neúmernému zaťažovaniu krajiny, ohrozujúcim 

zásahom do biosféry. Správa Living Planet report 2008 zdôrazňuje, že už v súčasnosti sa 

nachádzame v ekologickom presahu [3]. Znamená to, že už v súčasnosti žijeme na úkor našej 

planéty.  

Závažným globálnym problémom je nesúlad v terestriálnom rozložení zdrojov palív a 

surovín a miesta ich využívania. Pretrváva snaha, aby krajiny, ktoré majú na svojom území 

palivá a suroviny tieto ťažili a predávali iným krajinám na spracovanie a využitie často aj za 

nevýhodných podmienok.    Na Obr.4 sú znázornené hlavné prepravné trasy a kapacity ropy z 

miesta ťažby do miesta spotreby. Z  Obr.4 vyplýva, že miesto spotreby od miesta ťažby je 

vzdialené aj niekoľko tisíc km. V dôsledku tejto skutočnosti dochádza k vysokej ekologickej 

záťaži planéty dopravou  pričom vznikajú aj vysoké prepravné náklady a straty, ktoré často 

dosahujú až 30% energie prepravovaných palív. Dochádza aj k reverzným 

medzikontinentálnym prepravám. Takýto spôsob svedčí o doterajšom lokálnom trhovom 

prístupe pri zabezpečovaní zdrojov surovín, palív a energie a z globálneho hľadiska je v 

súčasnej dobe už neefektívny. Globálne problémy si vyžadujú globálne riešenie. 
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Obr. 4 Hlavné prepravné trasy ropy [2] 

Je nevyhnutné, aby boli urýchlene realizované opatrenia na elimináciu globálnych 

ekologických a ekonomických následkov, objektívnou analýzou súčasného stavu a uplatnením 

základných cieľov v zmysle TUŽ, ktoré si vyžadujú:  

 regulované racionálne  využívanie palív, surovín a energie

 zvýšenie efektívnosti a úspor v oblasti energetiky, využitím nových technológií

 radikálne zníženie ťažby fosílnych zdrojov na energetické účely

 racionálnu prepravu a spracovanie palív a surovín v mieste ťažby

 ekonomické a legislatívne opatrenia

 využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie

 dôslednú recykláciu materiálov a využívanie druhotných surovín

IV. VÝZNAM POUŽÍVANIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE A RECYKLÁCIE SUROVÍN

Obnoviteľné zdroje (OZE) majú veľký potenciál predstavujúci 10 000 násobne súčasnú 

spotrebu ľudstva.. Nárast ich inštalovaného výkonu v poslednom desaťročí potvrdzuje, že do 

budúcnosti môžu z hľadiska energetiky nielen nahradiť fosílne palivá, ale umožňujú dlhodobé 

a distribuované zabezpečenie energie pre ľudstvo. Sú teda jedným z nástrojov na zabezpečenie 

trvalo udržateľného života. Ponúkajú príležitosť na zmiernenie klimatických zmien 

a negatívnych environmentálnych dopadov. Môžu urýchliť prístup k energii v rozvojových 

krajinách a teda zmierniť, tak energetickú chudobu, preto sa stávajú najväčšiu perspektívu pre 

rozvíjajúce sa krajiny. Význam však majú aj vo vyspelých štátoch najmä zo strany EÚ sa majú 

OZE významne podieľať na podpore stratégie 20-20-20 zvýšením podielu OZE o 20% na 

konečnej spotrebe energie, znížením skleníkových plynov o 20% v porovnaní s obdobím v roku 

1990 a zvýšeniu energetickej a materiálovej  účinnosti o 20%. Do roku 2020 sa v EÚ počíta 

s viac ako 34% podielom obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie. Svetový 

inštalovaný výkon OZE ku koncu roku 2012 je znázornený v Tab.1. 

Tabuľka 1 

 Globálny inštalovaný výkon  OZE k roku 2012 

Druh OZE Inštalovaný výkon [GW] 

Energia vetra 284 

Biomasa 85 

PV 103 

Geotermálna energia 12 

CSP 2,5 

Energia oceánov 1 

Vodná energia 985 

Spolu 1472,5 
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Z OZE sa najviac využíva kolobeh vody v prírode pomocou vodných elektrární, ale využitie 

slnečnej energie prostredníctvom veterných a fotovoltických  elektrární má vysoký medziročný 

nárast. Tento nárast je najvyšší zo všetkých súčasných zdrojov. Intenzita slnečného žiarenia ako 

aj parametrov vetra sa sleduje prakticky na každom väčšom solárnom zariadení [7],[8]. . 

Decentralizované možnosti využívania OZE sú mimoriadne užitočné, hlavne ako ostrovné 

systémy s akumuláciou vyrobenej elektriny [9],[11].  Veľmi dôležité je využívanie 

nízkopotenciálneho odpadového tepla pomocou termoelektrických článkov a tepelných 

čerpadiel , ktoré boli zaradené medzi obnoviteľné zdroje [10].  

Recyklácia surovín  predstavuje konverziu odpadových produktov do formy znovu 

použiteľnej suroviny. Väčšinou sa recyklovaná surovina používa ako prímes pri výrobe 

z primárnej suroviny, ale existujú aj technológie plne využívajúce recyklovanú surovinu. Od 

roku 1990 sa recyklácia stala jedným z možných prostriedkov trvalej udržateľnosti, zmiernenie 

ekologických dopadov, zmeny klímy a na zefektívnenie využívania prírodných zdrojov hlavne 

dôsledkom toho, že dochádza k nedostatku primárnych surovín čo sa prejavuje zvýšeným 

dopytom a rastom cien. Vďaka recyklovaniu môžeme oddialiť vyčerpanie prírodných zdrojov 

až o niekoľko desiatok rokov. Iba recyklácia s efektivitou nad 80% môže výrazne spomaliť 

proces vyčerpania prírodných zdrojov, prehľad úspor pri recyklácii je  uvedený v Tab.2.  

Tabuľka. 2   

Prehľad energetických úspor pri recyklovaní 

Materiál Energetická úspora 

Oceľ 74% 

Hliník 95% 

Meď 85% 

Olovo 65% 

Papier 64% 

Plasty 80% 

Vyťažené zdroje, palivá a suroviny,  ktoré boli energeticky zhodnotené spálením  sú 

nenávratne stratené pričom zanechávajú za sebou negatívne ekologické dôsledky [4]. Cieľom 

efektívnej recyklácie je taktiež znižovanie ročného rastu celkovej spotreby suroviny na menej 

ako 1% [5]. 

Recyklácia je však stále ešte oblasť, ktorá nie je legislatívne globálne zvládnutá. Aj keď 

prebieha separovaný zber, výsledný produkt sa väčšinou termicky zhodnocuje, bez recyklácie. 

Je veľký rozsah rôznych materiálov a technológií, ktoré sú  veľmi škodlivé a ktoré sa nielenže 

nerecyklujú, ale ani nelikvidujú ekologickým spôsobom. Zabezpečenie prevádzkovej 

spoľahlivosti a životnosti si vyžaduje produktívnu údržbu [6]. 

V. ZÁVER 

Zabezpečenie základných potrieb pre obyvateľstvo je čoraz ťažšie a  pri zachovaní súčasného 

životného štýlu v priebehu nasledujúcich desaťročí dokonca nereálne. Preto je nevyhnutné, aby 

boli urýchlene realizované opatrenia na elimináciu globálnych  ekologických a ekonomických 

následkov, objektívnou analýzou súčasného stavu a uplatnením základných cieľov v zmysle 

TUŽ. Vzhľadom na to, že životná úroveň obyvateľstva podstatne závisí od možností produkcie 

energie, alebo jej získania, vznikajú medzi jednotlivými štátmi prípadne regiónmi veľké 

rozdiely, ktoré sa premietajú do strategického plánovania ako aj súperenia ba dokonca 

medzinárodných konfliktov a bezpečnostnej situácie na planéte. V súčasnosti 25% obyvateľov 

sveta spotrebúva 75% svetových zdrojov, ktoré nemajú na svojom území. 

Výrobcovia neustále dodávajú na trh výrobky a spotrebiče, ktoré sú vysoko energeticky 

náročné pričom sú dostupné  technológie,  ktoré majú podstatne nižšie nároky. Tie isté výsledky 

môžeme napríklad dosiahnuť s PC 500W ako aj 50W. Zaužíval sa aj prístup, ktorý deklaruje, že 

úsporné a lacné riešenia sú nekvalitné a že naopak drahé riešenia sú najkvalitnejšie. Nie je tomu 

vždy tak a existuje mnoho príkladov, keď boli lacné a efektívne riešenia odstránené 

z konkurečných a iných dôvodov. Trhová ekonomika má svoje pravidlá a ciele efektívnosti ako 

aj metódu postupných inovácií, aby bol zabezpečený maximálny zisk a jeho trvalá udržateľnosť 

bez ohľadu na lokálne aj globálne dôsledky. Takáto trvalá udržateľnosť je v rozpore s tou, ktorá 

bola deklarovaná na konferecii v Rio de Janeiro. Takýto prístup je neudržateľný a vyžaduje si 

strategické legislatívne opatrenia zo strany štátov, aby si zabezpečili energetickú bezpečnosť. Je 

potrebné vypracovať direktívne pravidlá z hľadiska dovolenej energetickej náročnosti 

jednotlivých zariadení a činností, ktoré je potrebné premietnuť do životného štýlu. Aj keď sú 
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postupy na zabezpečenie trvalého zlepšovania procesov známe a teoreticky aj prakticky 

prepracované hlavne vo výrobných závodoch, v rámci riešenia globálnych problémov stále 

prevládajú skupinové ekonomické záujmy nad globálnymi. Snaha za každú cenu dosiahnuť 

ekonomickú výhodu úzkej skupiny nad väčšinou obyvateľov poukazuje na skutočnosť, že 

súčasný spôsob hospodárenia sveta neodpovedá úrovni súčasnej vedy a techniky ani cieľom, 

ktoré chceme dosiahnuť v rámci trvalo udržateľného života. Pri obmedzených vstupoch rast nie 

je trvalo udržateľný a preto  si vyžaduje nový prístup, ktorý by radikálne zamedzil plytvaniu 

a riešil problémy s dlhodobou perspektívou a trvalou udržateľnosťou života na planéte. Pritom 

nie je potrebné, aby sa znížila životná úroveň, ale energetická, ekologická a iná náročnosť. 

Životný štýl je nevyhnutné prispôsobiť možnostiam našej planéty. 
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Abstrakt — Predkladaný  príspevok je orientovaný do oblasti techniky vysokých napätí 

s orientáciou na laboratórne merania v nehomogénnom poli. Zaoberá sa výbojovou činnosťou 

vyskytujúcou sa vo vysokonapäťových zariadeniach v miestach s vysokou intenzitou elektrického 

poľa a nehomogenitou izolačného materiálu. Medzi základné problémy prevádzky 

vysokonapäťových zariadení patrí udržanie izolačného stavu.  Prevádzkové činitele pôsobiace na 

tieto zariadenia spôsobujú zhoršovanie izolačných vlastností použitých izolačných materiálov 

a vedú postupne k ich poruchám.  V rámci experimentálnej časti bolo skonštruované zariadenie vo 

forme minilaboratória umožňujúceho základné merania pri striedavom napätí do 60 kV.    

Kľúčové slová — vysoké napätie, elektrická pevnosť, elektrické pole, izolácia 

I. ÚVOD 

Skúmanie stavu vysokonapäťových zariadení sa zameriava na jeho najcitlivejšie miesto, 

ktoré tvorí izolačný systém. Z hľadiska dosiahnutia požadovanej životnosti a spoľahlivosti 

takýchto elektrických zariadení je potrebné venovať patričnú pozornosť izolačným materiálom 

nielen v procese ich výroby a aplikácie ,ale aj počas ich používania v náročných 

prevádzkových podmienkach s pôsobením viacerých prevádzkových činiteľov [2],[3]. Poruchy 

izolačného systému zariadenia spôsobujú veľké energetické a finančné straty a často vedú 

k jeho vyradeniu z prevádzky. Vysokonapäťové zariadenie si musí v mieste používania udržať 

svoj izolačný stav aj pri pôsobení  vonkajších mimoriadne premenlivých prevádzkových 

činiteľov [4]. Izolácia tvorí najdôležitejšiu konštrukčnú časť elektroenergetických zariadení, 

ktorá určuje ich spoľahlivosť a životnosť. Preto sa v súčasnosti venuje zvýšená pozornosť 

nielen testovaniu izolačných systémov pri vývoji, ale aj ich  monitorovaniu, diagnostike a 

profylaktike počas prevádzky [5]. Používané diagnostické metódy sa neustále zdokonaľujú 

a rozvíjajú. Medzi základné skúšky v technike vysokých napätí, patria skúšky elektrickej 

penosti priloženým často zvýšeným napätím. 

II. SILNE NEHOMOGÉNNE POLE

Silne nehomogénne pole môže vzniknúť medzi hrotom a hrotom, prípadne medzi 

hrotom a doskou, alebo medzi vodičom a rovinou (zemou). Predpokladom pritom je, že 

polomer zakrivenia aspoň jednej z elektród je malý. Tento druh poľa sa v energetike vyskytuje 

najčastejšie. V silne nehomogénnom poli sa pri zvyšovaní napätia, pri tzv. počiatočnom 

(kritickom) napätí Uk objavujú akustické optické a elektromagnetické výbojové javy z ktorých 

je najznámejšia koróna a sršanie. Pri ďalšom zvyšovaní napätia dochádza k preskoku 

u kvapalných a plynných izolantov a prierazu pri tuhých [1],[4],[6].  Prierazným napätím Up 

(u kvapalných izolantoch preskokovým) sa nazýva napätie pri ktorom nastáva prieraz 

(preskok). Za rovnakých podmienok prierazné napätie závisí jednak od druhu izolantu, jednak 

od jeho hrúbky h. Základnou vlastnosťou izolantov je schopnosť odolávať namáhaniu 

elektrickým napätím. Charakterizuje sa prierazným napätím lineárne prepočítaným na 

jednotkovú hrúbku podľa vzťahu: 
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Táto hodnota Ep sa nazýva elektrická prierazná pevnosť. Intenzita elektrického poľa, ktorá 

vyvolala neúplný výboj, sa dá určiť pri známej hodnote elektrického poľa z hodnoty kritického 

napätia Uk. Nazýva sa elektrickou pevnosťou prostredia Ek. Pre silne nehomogénne pole platí, 

že kritické napätie Uk  je menšie ako preskokové napätie   Up.  Pri namáhaní izolantov 

v homogénnom poli sú tieto napätia rovnaké. Pri dosiahnutí kritického napätia  dochádza 

k degradačnému pôsobeniu  elektrického namáhania a postupnému poškodzovaniu okolitých 

materiálov.

III. KONŠTRUKCIA  VYSOKONAPÄŤOVÉHO MINILABORATÓRIA

V rámci prípravy, konštrukcie a návrhu meracej aparatúry umožňujúcej demonštráciu 

výbojovej činnosti v nehomogénnych poliach a jej detekcie v laboratórnych podmienkach sa 

vychádzalo z konštrukcie zariadenia na meranie elektrickej pevnosti izolačných kvapalín, 

ktoré už bolo na uvedený účel morálne zastarané. Toto zariadenie bolo potrebné upraviť 

a zrekonštruovať tak , aby mohlo byť využívané pri výučbe v rámci predmetu TVN. 

Pôvodne bolo konštruované tak, aby umožňovalo automatické meranie elektrickej 

pevnosti izolačných kvapalín v nádobke medzi dvoma normalizovanými elektródami pri 

rovnomernom zvyšovaní napätia až do preskoku.  

V rámci tejto práce bolo zariadenie zrekonštruované tak ,že jeho pôvodná činnosť bola 

zachovaná a bolo doplnené o možnosť ručného ovládania procesu zvyšovania napätia.   

 Zariadenie sa po úprave môže používať v nasledovných  prevádzkových režimoch: 

a.) Automatický 

b.) Manuálny 

Pôvodný stav pred úpravou -  Automatický režim prevádzky 

V tomto režime pracuje zariadenie pri prepnutí prepínača 2 do polohy A  Obr.1. Pri tomto 

spôsobe sa po stlačení tlačidla 1 štart automaticky zvyšuje napätie privádzané na elektródový 

systém. Napätie sa plynule zvyšuje až do okamihu keď nastane preskok medzi elektródami 

a odpojí sa prívod vysokého  napätia na  elektródový systém. Po preskoku zariadenie 

automaticky vracia regulátory napätia do východzej polohy. Počas toho sa automaticky pridrží 

ručička na zabudovanom kilovoltmetri 3 na hodnote pri ktorej nastal preskok, čo umožňuje 

bezproblémové odčítanie Up. Automatické ovládanie je vhodné predovšetkým na meranie 

elektrickej pevnosti pri nainštalovanom elektródovom usporiadaní pri rovnakej rýchlosti 

zvyšovania napätia. 

Obr. 1  Skúšobné zariadenie po rekonštrukcii  

b.) Po úprave - Manuálny režim prevádzky 

Pri ručnom režime prevádzky, ktorý sa aktivuje prepnutím voliča druhu prevádzky 2 do polohy 

R sa po stlačení tlačidla štart nezačne automaticky zvyšovať napätie privádzané na elektródový 

systém. Napätie sa zvyšuje stlačením tlačidla 4 pre zvyšovanie napätia. Ručný režim prevádzky 

umožňuje, na rozdiel od automatického režimu prevádzky , aj znižovanie privádzaného 
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napätia stlačením tlačidla 5 pre znižovanie napätia. Po preskoku medzi elektródami sa napätie 

môže znižovať späť do nuly držaním tlačidla pre znižovanie napätia,  alebo prepnutím voliča 

druhu prevádzky  2 do polohy A pre automatické ovládanie vtedy zariadenie automaticky zníži 

napätie na nulu. Ručný režim prevádzky je  vhodný pre experimentálne merania 

v predprieraznej oblasti. V prípade nepredvídaných okolností pri ohrození bezpečnosti je 

potrebné vypnúť celé zariadenie stlačením veľkoplošného červeného tlačidla 6 total stop. 

     Pre jednotlivé experimenty bolo potrebné skonštruovať elektródový systém podľa Obr.2, 

ktorý pozostáva z hlavných nosných elektród 1, ktoré sa nasadzujú na  vývody 

vysokonapäťového transformátora. Ich poloha sa zaisťuje pomocou skrutky. Do nosných 

elektród sa skrutkujú dištančné rozperky 2 alebo hrotová elektróda 3.  Na dištančné rozpery sa 

skrutkujú jednotlivé druhy elektród 4. Tieto boli vyhotovené ako polguľové, alebo rovinné až 

do priemeru 50mm. Požadovaná medzielektródová vzdialenosť sa dosahuje skrutkovaním, 

resp. odskrutkovaním, rozperok a elektród.   

Obr. 2  Konštrukcia elektródového systému 

Pomocou takto zrekonštruovaného zariadenia boli zrealizované overovacie  merania 

elektrickej pevnosti a sledovania výbojovej činnosti v plynom izolante – vzduchu. Merania sa 

realizovali pri všetkých kombináciách elektródového systému. Pri meraní podľa usporiadania 

na Obr.3 boli namerané výsledky graficky znázornené na Obr.4. Meranie s polguľovou 

elektródou ϕ 20 mm sa uskutočnilo až do maximálne možnej doskokovej vzdialenosti 50 mm.  

Obr. 3  Osadený elektródový systém  
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Obr. 4  Závislosť preskokového napätia od doskoku doskoku medzi hrotovou a  polguľovou elektródou ϕ 20 mm 

  Namerané hodnoty vykazovali pri doskokových vzdialenostiach 10, 40 a 50 mm 

odchýlky. Pri doskokovej vzdialenosti 10 mm bola odchýlka -1 kV, čo predstavuje -8,33 %, pri 

40 mm +1,7 kV, čo predstavuje +5 % a pri 50 mm -1,9 kV, čo predstavuje -4,63 %. 

Z uvedeného vyplýva že nepresnosti sú spôsobené chybou v nastavení vzdialenosti resp. 

nedodržaním polomeru zakrivenia a súososti elektród.  Podobne boli vykonané merania so 

všetkými elektródami pri ktorých sa už uvedené odchýlky nevyskytovali.      Meranie 

s polguľovou elektródou ϕ 45 mm, ktorého grafická závislosť je uvedená na Obr.5 sa 

uskutočnilo do maximálne možnej doskokovej vzdialenosti 40 mm. Namerané hodnoty pri 

tomto meraní nevykazovali žiadne odchýlky  a preukázali pomerne dobrú linearitu.  

Obr. 5  Závislosť preskokového napätia od doskoku  medzi hrotovou a  polguľovou elektródou ϕ 45 mm 

IV. ZÁVER

V posledných rokoch sa rozšírilo využívanie techniky vysokých napätí a preto je 

potrebné, aby sa vo výučbe realizovali praktické experimenty [1],[6].   Cieľom práce bola 

úprava meracej aparatúry umožňujúcej meranie elektrickej pevnosti a demonštráciu vzniku 

výbojovej činnosti pri  rôznych stupňoch nehomogenity poľa [7]. Zariadenie je vybavené 

elektronickou prepäťovou ochranou [8].   Účelom úpravy bolo vytvorenie meracej aparatúry, 

ktorá by sa využívala pri výučbe predmetu „Technika vysokých napätí― vo forme 

vysokonapäťového minilaboratória vyhotovené na základe vysokonapäťovej skúšačky 

izolačných kvapalín. Toto zariadenie bolo konštruované tak, aby splňalo všetky bezpečnostné 

predpisy a jeho ovládanie bolo identické s tým ktoré sa používa v meracích kobkách 

laboratória TVN. Celé meranie prebieha vo vnútri zariadenia príčom je možné pozorovať 

výbojové javy cez priehľadný izolačný kryt.  
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Abstrakt — Práca sa zaoberá problematikou generovania elektriny so zameraním na 

zdroje vysokého napätia. V prvej časti bližšie charakterizuje vývoj vysokonapäťových 

zdrojov a začiatok vývoja  zdrojov elektriny ako aj položenie  základov dnešnej 

energetiky o ktoré sa zaslúžil Nikola Tesla. Vychádza sa pri tom z prieskumu literatúry. 

Zvláštna pozornosť je venovaná princípu činnosti a konštrukcii Teslovho transformátora, 

ktorého konštrukcia bola aj jedným s cieľov tejto práce. Obsahuje taktiež  konštrukciu 

iónových motorov. 

Kľučové slová -  Zdroje   vysokých napätí, Teslov transformátor,elektrostatické generátory

I. ÚVOD 

Elektrotechnika patrí k najmladším odborom fyziky. Prvými známymi elektrickými javmi 

boli blesk a koróna na vysokých predmetoch s ostrými hranami [1],[4]. Generovanie 

elektrického náboja trením jantáru poznal Thales z milétu už v 6. storočí pred Kristom. 

Dôkladnejšie sa tým zaoberal až anglický lekár a fyzik W.Gilbert, ktorý tieto javy nazval podľa 

jantáru (elektrónu) ako  javmi elektrickými. S.Dufay objavil elektrostatickú indukciiu a ako 

prvý rozlišil vodiče a izolanty. Začali sa konštruovať elektrostatické generátory. Výraznejší 

rozvoj elektrotechniky nastal po objave prvého využiteľného zdroja stáleho elektrického prúdu 

voltového článku v roku 1800. Počas krátkej doby v prvej polovici 19. storočia bola 

preskúmaná väčšina elektrických vlastností látok za normálnych podmienok, boli objavené 

základné zákony v elektrických obvodoch a nájdená súvislosť elektrickej energie 

s magnetickým poľom. Najvýznamnejšie osobnosti tej doby boli A.Volta, A.M.Ampere, 

G.S.Ohm, H.Ch.Oersted, M.Faraday, B.Franklin. Priekopnícke obdobie bolo v roku 1865 

zavŕšené teóriou elektromagnetického poľa, ktorú J.C. Maxwell, popísal štyroma rovnicami. 

Vyjadril v nich všetko podstatné z doterajších objavov a zároveň, ako dôsledok svojich rovníc 

predpovedal ďalšie, dovtedy neznáme, elektromagnetické javy. Obdobie druhej polovice 19. 

storočia bolo v znamení technických aplikácií elektriny, vynálezov rôznych elektrických 

spotrebičov (dynamo, oblúková lampa, žiarovka, elektromotor, telefón) a ich zavádzanie do 

výroby a domácností. K slávnym fyzikom a vynálezcom tej doby môžete priamo radiť mená 

ako H.Hertz, W.Thomson, T.A. Edison, Werner von Siemens, Nikola Tesla, A.G. Bell, F. 

Křižík a celý rad ďalších.  

Tretie obdobie sa začalo objavom elektrónu v roku 1897 J.J.Thomsonom. To vyvrátilo 

vtedajšie predstavy o elektrickom fluide vo vnútri látok a umožnilo spoľahlivé vysvetlenie 

podstaty väčšiny elektrických javov. Ďalšími krokmi vpred boli - Planckova kvantová teória, 

Einsteinova teória relativity a objavy ďalších subatomárnych častíc - protónu v roku 1911 a 

neutrónu v roku 1932.  

Pre prvú polovicu 20. storočia bolo charakteristické masové rozširovanie elektriny. V druhej 

polovici 20. storočia sa najdôležitejším objavom stal tranzistorový jav v roku 1947, ktorý 

uskutočnili J.Bardeen, W. Brattain a W. Shockley. Využívanie elektrickej energie preniklo do 

všetkých odvetví hospodárstva krajín a stalo sa základom pre zvyšovanie životnej úrovne.  



Electrical Engineering and Informatics IV 

Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 855 

II. PRVÉ ZDROJE VYSOKÝCH NAPÄTÍ

     Historicky najstarším spôsobom získavania vysokého napätia  bolo oddeľovanie kladných 

elektrických nábojov a záporných elektrických nábojov trením. Pri trení sklenenej tyče o kožu 

vznikne na povrchu tyčky kladný elektrický náboj a pri trení tyčky z ebonitu sa získa na jej 

povrchu  záporný elektrický náboj. Jeho existenciu je možne zistiť  napríklad dotykom 

elektroskopu Obr.1. 

Obr.1 Princíp získavania elektrického náboja trením a jeho meranie 

   Vznik elektrických nábojov je možné vysvetliť tak, že pri dotyku dvoch rôznych látok A 

a B, potom po následnom oddelení na stykových plochách dôjde k odtrhnutiu elektrónov z 

niekoľkých molekúl látky A a ich prichyteniu k molekulám látky B. Experimentálnym 

výskumom bol stanovený triboelektrický rad látok: azbest – sklo – sľuda – vlna – kožušina – 

olovo – hodváb  – hliník – drevom plnený vosk – ebonit – meď – síra – platina – kaučuk. 

Každá z látok v triboelektrickom rade získa kladný elektrický náboj, ak je trená látkou, ktorá je 

za ňou v triboelektrickom rade [1],[3].  . Pri trení dvoch izolantov je povrch izolantu s väčšou 

permitivitou nabitý kladne a povrch izolantu s menšou permitivitou nabitý záporne. Tento jav 

je možne vysvetliť tak, že látky s vyššou permitivitou majú svoje valenčné elektróny slabšie 

viazané k jadru atómu ako látky s nižšou permitivitou [3],[4].   

     K produkcii vysokých napätí sa v minulosti pri výskume využíval prírodný atmosferický 

generator, konštrukčne riešený podľa Obr.2. Medzi stožiarmi A a B s vhodným prevýšením  je 

na izolátoroch v bode C a D upevnený vodič ako anténa. Miesto ku stavbe generátora sa volilo 

v mieste výskytu častých búrok, alebo v mieste veterného priesmyku. Konce laná sú izolované 

od zeme. Veľkosť napätia sa  regulovala nastavením vzdialenosti iskrišťa, pozostávajúceho z 

horného prívodu od antény J1 a dolnej vodivej a uzemnenej časti J2. Vodič antény sa nabíja 

jednak priamymi zásahmi blesku, alebo indukciou od vzdialených výbojov blesku. Menšie 

potenciály bolo možné získať aj pri obyčajnom prúdení vzduchu. Dosahované napätia 

dosahovali  radovo až desiatky MV a dĺžky výbojov aj vyše 10 m.  

Obr.1 Princíp atmosférického generátora 

Ku svojej činnosti využíva tento generator atmosférickú elektrinu a dajú sa ním dosiahnuť aj 

tie najvyššie napätia. Je však  potrebné upozorniť na nebezpečenstvo úrazov vysokým napätím. 

Indukované napätia sa na koncoch antény vyskytujú aj pri bezoblačnom a bezveternom stave. 

Vhodným nastavením vzdialenosti bolo možné získavať viacero opakovaných napäťových 

rázov, ktoré v tej dobe sa inak vyrobyť nedali. Veľkou nevýhodou bol nepravidelný prísun 
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elektrických nábojov a ich rozdielna veľkosť. Jeho veľkou výhodou boli pomerne nízke 

počiatočné investičné náklady. 

III. ZÁKLADY MODERNEJ ELEKTROENERGETIKY

Nikola Tesla bol americký fyzik srbského pôvodu, vynálezca a konštruktér elektrických strojov 

a prístrojov. Bol spolupracovníkom T.A.Edisona, ktorý však bol tvrdým zástancom 

jednosmerného prúdu a preto sa ich spolupráca prerušila [2],[5]. Nikola Tesla uskutočnil 

množstvo významných objavov a vynálezov, ktoré sa uplatnili predovšetkým v oblasti výroby, 

prenosu a využitia elektrickej  energie z ktorých najvýznamnejšie sú nasledovné: 

1) Striedavé napätie a striedavý prúd

Jednou s najvýznamnejších osobnosti v elektrotechnike bol Nikola Tesla, ktorý položil základy 

elektroenergetiky ktoré sa využívajú dodnes. V roku 1880 začal intenzívne skúmať elektrickú 

energiu, pritom objavil princíp striedavého prúdu a striedavého napätia. 

2) Točivé magnetické pole

V roku 1885 objavil Nikola Tesla točivé magnetické pole a podal 7 patentov, ktoré predstavujú 

základ dnešnej trojfázovej elektroenergetiky. Skonštruoval trojfázový synchrony generátor 

a synchrónny a asynchrónny elektromotor, trojfázový transformátor, vyriešil úsporný prenos 

elektrickej energie na diaľku s malými stratami. Principiálne sa dodnes dodržujú všetky jeho 

riešenia trojfázovej energetiky. Teslové objavy umožnili nebývalý rozvoj svetového priemyslu. 

Predtým používané elektromotory na jednosmerný i na striedavý prúd museli mať jednu veľmi 

problematickú časť a to komutátor a zberné kefky (kolektory).  

3) Ttrojfázové elektromotory

Významným objavom boli trojfázové asynchrónne elektromotory. Vyznačovali sa vysokou 

účinnosťou a spoľahlivosťou, Namiesto dvoch vodičov s jednosmerným napätím, sa do 

domácností začali privádzať tri vodiče.  

4) Trojfázové transformátory

Nikola Tesla ako prvý zostrojil a patentoval funkčný trojfázový transformátor, ktorý 

umožňoval dodávku elektriny vysokým napätím na veľké vzdialenosti. Neskôr sa zaoberal 

vysokými frekvenciami. Zostrojil transformátor bez železného jadra nazývaný jeho menom. 

Výstupom z toho transformátora bolo vysoké napätie o vysokej frekvencii. V impulzno režime 

sa uplatnil ako zapaľovacia cievka  benzínových motorov. 

     Významná je aj výstavba prvej vodnej elektrárne na striedavý prúd na Niagarských 

vodopádoch. Na Svetovej výstave v roku 1893 v Chicagu prezentoval Nikola Tesla a George 

Westinghouse s veľkým úspechom na verejnosti striedavý prúd. Pre výstavbu elektrárne na 

Niagarských vodopádoch bol vybratý projekt, ktorý predložil  N.Tesla.  

Obrázok 2 Elektráreň na Niagarských vodopádoch a jej strojovňa 
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V roku 1896 bola uvedený do prevádzky  prvý blok tejto elektrárne na striedavý prúd, ktorej 

koncepcia sa používa  dodnes. Po spustení 10. bloku dodávala elektrickú energiu až do New 

Yorku. 

IV. KONŠTRUKCIA TESLOVHO TRANSFORMÁTORA

 Pre experimentálne overovanie činnosti bolo zvolené zapojenie využívajúce generovanie 

vysokého napätia s využitím tranzistorového spínača Solid State Tesla Coil (SSTC). Primárne 

vinutie L2 je navinuté 15 závitov na rúrke o priemere 5 cm z medeného drôtu s prierezom 2,5 

mm2. Podobne je navinuté aj pomocne vinutie L1. Počet závitov je 2. Sekundárne vinutie L3 je

navinuté na rúrke o priemere 4 cm z tenkého medeného drôtu s prierezom 0,42 mm2. Počet 

závitov je 1000.  Rezonančná frekvencia tohto Teslovho transformátora na primárnom vinutí 

aj na sekundárnom vinutí je naladená na frekvenciu f = 130 kHz. Jednosmerne napätie pre 

pomocný obvod budenia je 30 V. Podľa  schémy na Obr.4.  bol skonštruovaný riadiaci obvod 

na Obr.5.a Teslov transformátor na Obr.7.  

Obr. 4 Schéma zapojenia 

Obr. 5 Napájací obvod Teslovho generátora SSTC  
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Pre overenie funkcie napájacieho obvodu bolo potrebné namerať jeho volt-amperovú 

charakteristiku. Namerané hodnoty sú zaznamenané v na Obr.6. 

Obr.6 Volt-amperová charakteristika budiaceho obvodu  SSTC 

Obr .7 Teslov transformátor  a výboj na hrote elektródy 

Výbojová činnosť bola overená pri rôznych prúdových obmedzeniach s dĺžkou výboja 2,5 cm 

až 3,5 cm Obr.7. 

V. KONŠTRUKCIA  IÓNOVÉHO MOTORA 

     Jednoduchý iónový motor je poháňaný výbojom, ktorý vzniká na konci ramien rotora 

v mieste najvyššej nehomogenity poľa [2],[4]. V procese výboja dochádza k vzniku ionizácie, 

uvoľňovaniu elektrónov a vzniku kladných iónov. Konštrukcia pozostáva z jednotlivých 

ramien, ktoré sú pravidelne rozmiestnene po obvode Obr.8. Na konch ramien vzniká 

pôsobením vysokého napätia priestor v ktorom prebieha  ionizácia. Pohyb elektrónov a 

ionov  vytvára  elektrónový vietor, ktorý na základe akcie a reakcie vyvoláva otáčavý moment.  
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Obr.8.  Rotory  iónových motorov 

Činnosť iónových motorov bola overená meraním počtu otáčok  v závislosti od napätia. 

Namerané hodnoty  pre jednotlivé iónové motory sú graficky znázornené na Obr.9.    Pri 

konštrukcii takýchto iónových motorov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť treniu 

v ložiskách, nakoľko vznikajúci reaktívny moment je veľmi nízky. To sa prejavuje hlavne pri 

rozbehu. 

Obr.9. Charakteristiky jednotlivých iónových motorov 

VI. ZÁVER

     Technika vysokých napätí nadobúda v posledných rokoch stále väčší význam nakoľko 

nachádza stále širší význam v praxi. A to nie len v oblasti elektrotechniky a elektroenergetiky 

ale aj v iných odboroch. Výroba elektrickej energie a jej použite ako sa ukázalo siaha do dávnej 

minulosti aj keď jej významné využitie nastalo v minulom  storočí. Najvýznamnejšie pokroky 

v elektrotechnike dosiali T.A.Edinson a Nikola Tesla [1],[5].  T.A.Edison sa zaslúžil 

o konštrukciu zariadení a spotrebičov napájaných jednosmerným napätím, Nikola Tesla

priniesol na tú dobu významný objav prenosu elektriny pomocou striedavého trojfázového 

napätia a prúdu a skonštruoval aj k tomu potrebné zariadenia a spotrebiče. Skonštruoval 

jednoduchý asynchrónny motor, ktorý umožňoval svojou jednoduchosťou masové nasadenie. 

Jeho vynálezy výrazné predbehli dobu a dodnes sú predmetom vedeckého skúmania. Cieľom 

práce bolo preveriť možnosť konštrukcie malého laboratórneho Teslovho transformátora. 

Skonštruovaný transformátor bol odskúšaný pričom sa potvrdila jeho funkčnosť avšak na 

pohon ionového motora jeho výkon nestačil. V ďalšej etape pre demonštráciu iónového pohonu 

bolo skonštruovaných 5 jednoduchých iónových motorov, využiteľných na demonštráciu 

dynamických účinkov výbojov.  
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Abstract — The contribution deals with steady state estimation of a electromagnetic torque ripples 
and a current waveform of a two-phase induction motor, which is supplied by an IGBT transistors 
bridge connected invertor. The inverter’s output voltage is controlled by a PWM of the input DC 
voltage. The complex Fourier series analysis of the inverter’s output voltage was made, to obtain a 
spectrum of the harmonic supply voltage. The different voltage harmonic was applied to the two-
phase induction machine model to obtain electromagnetic torque and supply current waveform for 
various operation states. 

Keywords — two-phase induction motor, torque ripple estimation, bridge invertor, Fourier series, 
PWM control 

I. INTRODUCTION 
The electrical low-power drives (around 100W) which are supplied by a single phase voltage 

used in different industrial and domestic devices are presently increasingly deployed by two-
phase motors. A two-phase motor by their characteristics no differs from the three-phase ones. 
Their advantage is simpler winding layout, which is of great importance for automated motor 
production.  

The two-phase motors are at present manufactured as either squirrel cage induction or 
permanents magnets synchronous motors. They are very often deployed as a pumps drives in a 
washing machines and dishwashers, but also in a circulating pumps for central domestic heating. 
A permanent magnet in this case is water and lye resistant, which allows making a pump with an 
absolute waterproof.  

The stator winding can be configured in either a serial or parallel two-phase system. 
Normally, the winding are identical. The windings which form one phase are connected to 
induce opposite magnetic polarity.  

II. MATHEMATICAL MODEL OF A SUPPLY CONVERTER

To build a mathematical model of a two-phase inverter’s a complex Fourier series approach 
was used. In the model we consider following idealized conditions: 

• Power switch can handle unlimited current and blocks unlimited voltage.

• The voltage drop and leakage current across the switches are zero.

• The switches are turned on and off with no rise and fall times.

• Sufficiently good size capacity of the inverter’s input voltage capacitors, to can suppose
constant converter input DC voltage for any load. [1],[3] 

These assumptions help us simpler to analyze a motor power supply circuit and help us to 
build a mathematical model of invertor at steady state. Fig. 1 shows a two-phase convertor 
circuit layout, supplied by a single-phase network.  
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The inverter of the converter consists of three transistors branches. The first branch is 
common branch for both other phases. 

The output voltage level of the inverter’s can be simpler controlled by a reduction of the DC 
supply voltage. Another form of the voltage control of the voltage control is by notching, where 
the transistors in the inverter circuit are turned on and off so as to produce zero periods of equal 
length. 

Fig. 1  Supply converter circuit layout 

An improvement to the notched waveform is to vary the on and off periods such that’s the 
on-period is longest at the peak of the wave. This form of control is known as pulse-width-
modulation (PWM). The pulse-width-modulated wave has much lower order harmonics than the 
other waveforms. 

If the desired inverter’s output voltage is sine-wave, two parameters define the control: 
• Coefficient of the modulation m - equal to the ratio of the modulation and reference

frequency. 

• Voltage control coefficient r - equal to the ratio of the desired voltage amplitude and DC
supply voltage level. 

Generally the synchronous modulation is used. In synchronic modulation a modulation 
frequency mf is an integer multiple of the reference frequency f . 

To inverter control the numeric devices are used. The turn on angle α and turn off angle 
β for any modulation interval are calculated, based on the reference sine-wave. The desired 
output voltage of the branches has a form: 
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To calculate a turn on (α ) and turn off ( β ) angles we compare the DC impulse area with 
the requested voltage area, as depicted on the Fig. 2. 

For the left and right crosshatched areas of the first output transistors branch the following 
equations are valid: 
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Fig. 2. Comparison of the voltages area. 

After the calculus we obtain for the turn-on and turn-off angles of the first transistors branch 
the following expressions: 
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It will be similarly for the second transistor branch. 

( )

( )

01

01

1 22 2 1
2 2
1 22 2 1
2 2

n

n

rn sin n sin n
m m m

rn sin n sin n
m m m

π π πα

π π πβ

   = − − − −      
   = + − − +      

(4) 

So does for third transistor branch. 
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Then we can write the output voltage of the first branch in the form of a complex Fourier 
series: [2], [4] 
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Similarly for the output voltage of the second transistor branch: 
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So does for third transistor branch. 
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The phase voltages are given by a difference between branch voltages as following. 
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Where eU is DC inverter input voltage 
In the Fig. 3 are shown the phase voltages waveforms, which were calculated on the base on 

equations (9). The waveforms were calculated for modulation frequency of 2kHz . 
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Fig. 3. Waveforms of the phase voltages. 

III. HARMONIC ANALYSIS OF THE SUPPLY VOLTAGES

On the base of Fourier series formulas of the phase supply voltages, can be made a harmonic 
analysis of the supply waveforms. 

The amplitude each of harmonic is calculated on the base of equation (9). Amplitude of 
thk harmonic is given by a formula: 
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The Fig. 4 depicts a harmonic analysis of the PWM controlled output voltage for desired 
frequency of 50Hz and modulation frequency of 2kHz ( 40m = ). 
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TABLE I.  MAIN HARMONICS 

Harm. Ampl. [V] 1. phase 2.phase
1 229,7 Sin(θ-45°) Cos(θ-45°) 

38 100,22 Cos(38*θ) Cos(38*θ) 

42 106,06 Cos(42*θ) Cos(42*θ) 

77 47,6 Sin(77*θ-45°) Cos(77*θ-45°) 

79 44,45 Cos(79*θ-45°) Sin(79*θ-45°) 

81 38,86 -Sin(81*θ-45°) -Cos(81*θ-
45°) 

83 49,7 -Cos(83*θ-
45°) -Sin(83*θ-45°) 

In the Tab. 1 are given parameters of the main voltage harmonics. All harmonics which 
create rotating magnetic field (1,77,79,81,82) are shifted by angle 45 . Harmonics (38,42) 
create pulsating magnetic field. 

IV. MATHEMATICAL MODEL OF A TWO-PHASE INDUCTION MOTOR

A mathematical model of a two-phase induction machine can be easily derived from the 
equations of a single-phase motor with auxiliary winding [5].  
In the case of a two-phase machine, both the windings are mutually turned by 90° electric 
degrees and have the same number of turns. On condition that the real axis of a system of 
coordinates coincides with the axis of the winding 1, it can be written as 
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Expressions for the total stator and rotor fluxes take a form 
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Electromagnetic torque M  in an air gap is given by the equation 
( )1 2 2 1S S S SM p i iψ ψ= −  (13) 

The equations of two-phase induction motor were supplemented with the equation of motion 
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= − (14) 

where J is the moment of inertia and pM  is the load torque. Based on equations (11), (12) and 
(13), a numerical model of two-phase induction machine was set up. This model makes it 
possible to simulate the behaviour of a considered machine in steady and transient states. 

V. EXAMPLES OF SIMULATION 
The following pictures show waveforms of stator currents and electromagnetic torque and in 

a steady state. The parameters of a prototype of a two-pole induction motor were used in a 
model. The motor has the parameters: 

1 1 2
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σ σ
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The simulated voltages 1Su  and 2Su were approximated by all harmonics stated in Table 1. 
The waveforms 1u  and 2u are shown in Fig. 5. The value of the load moment was 0pM =  and 



Electrical Engineering and Informatics IV 
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE 865 

the load torque was chosen in such a way so that the course of speed was not substantially 
influenced by pulsations of the torque.  
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Fig. 5. Waveforms of supply voltages. 
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Fig. 6. Stator currents waveform 
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Fig. 7. Electromagnetic torque waveform 
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VI. CONCLUSION

The advantage of a two-phase motor compared with a single-phase motor is that the currents 
and flux of the fundamental spatial wave give rise only to the positive-sequence component 
while in a single-phase machine also the negative-sequence component arises.  

In case of the considered modulation frequency, it is quite sufficient to consider besides the 
basic harmonic of the stator current only three waves of the lowest order. The influence of other 
harmonics on the waveforms of the currents of the flux and torque is very low and can be, 
therefore, neglected. 
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Abstract – This contribution is concerning with the usage of the linear logic in informatics.
The paper contains an overview of the linear logic programming. The paper describes the
main idea of the linear logic and its syntax. The second part of the paper is oriented on the
programming language Lygon, which is an extension of the programming language Prolog
which is described in this paper too. The paper ends with an example modelled in Lygon.
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I. INTRODUCTION

There exist many type of logic. The difference between them are that each kind of logic has
different properties. The main difference is in they usage of sources. The only logic in which
sources works as in real life is linear logic. Other logic have unlimited sources which is not valid
in real life. On the other hand linear logic do not have unlimited sources. If the action is done,
the sources are consumed as in life. For this reason is logical programming languages adequate
to model examples from linear logic.

II. LINEAR LOGIC

Linear logic was introduced by Jean- Yves Girard in 1987 as extension of classical and
intuitonistical logic. Instead of emphasizing the truth as it is in classical logic or proof as it
is in intuitionistic logic, linear logic emphasizing the role of forms as sources. This logic is based
on sources. Sometimes it is called as resource oriented logic. The main idea of this logic is to
control the use of resources. For this reason the contraction and the weakening proof - rules are
not allowed in this logic, because these rules allow to contract and to add as many assumptions
as we would like.
Girard introduced new connectives into this logic: linear implication, multiplicative conjuction,
multiplicative disjunction, additive conjuction, additive disjunction, negation and modal operators
of course and why not. By these new connectives we can rewrite classical implication from
classical logic

A→ B

into linear logic as
!A ( B

The syntax of linear logic consists of symbols, grammar and proof-rules. The grammar of formulae
is given in BNF form:

A = p | 1 | 0 | ⊥ | > | A ⊗ B | A & B | A ⊕ B | A O B | A ( B | A⊥ | ! A | ? A,

where p is an atomic propositione, 1, 0 ⊥ , > are neutral elements, A ⊗ B expresses mul-
tiplicative conjuction, which means, that both action will be executed. Additive conjunction
A & B expresses external non-deternminism. Additive disjunction A ⊕ B expresses internal
non-determinism, which means, that only one action will be executed, but we can not choose
which one. Multiplicative disjunction, A O B, expresses that if the action A is not executed than
the action B is executed or vice versa. Linear implication A ( B shows the resource character
of this logic. If the action B is executed, the action A does not contain its content. A⊥ expresses
consumption of resources, ! A and ? A are modal operators of course and why not, which with
actions mean unlimited sources.
The proof-rules are defined in Gentzen sequential calculus.
Linear logic is very important in computer science. It can be used for modelling Petri nets, for
solving optimalization tasks and so on.
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Many functional and logical programming languages are based on linear logic.
Logical programming interprets logical formula as programmes and search proof by counting.
Resource-oriented programming is based on linear logic. It contains facts, rules and by queries
the calculation is started which gives answer that question is valid or not. The only difference
between logical and classical programming is that facts and sometimes also the rules can be
used only once in linear logic programming because of the principle of the linear logic theory.
Programming languages based on linear logic mostly have same syntax as classical logical
programming lanuguages such as Prolog.
Linear logic is often connected with classical logic, so we can find linear and classical facts
and rules in linear logic programme. Multiplicative conjunction and additive disjunction are used
in the practise. Many programming languages exist which using all the advantages of resource
oriented character of linear logic. We can create and use sources dynamically as logical forms in
this languages.

III. PROLOG

The primary logical programming language is Prolog. Prolog was designed in the 1970s by
Colmeauer. He wanted to use logic and writing programmes in it. The main disadvantages of this
programming language is that Prolog does not support linear logic.
A Prolog programme consists of facts and rules. By these we can define relations on sets of
values. A collection of facts and rules makes up the database.

The basic features of Prolog

Everything in Prolog is defined in terms by facts and rules.

A fact is a statement, which expresses basic information about the objects description and relations
between objects. Every fact must be ended with full stop and there must be at least one blank
space between facts.
For example we have a fact

have(computer,memory).

That fact has two objects ”computer” and ”memory” and one characteristic ”have”. We can read
this fact like computer has memory. Another important things is, that objects and relations are
written by lower case symbol. At first we must write the relations and after them are objects in
round bracket separate by comma without blank space. The full stop finishes the fact.

Rules are used in Prolog in order to express the reality that one fact may be depends on other
group of facts. Rules in Prolog are divided to a head and body by symbols :-. Rules are ended
with full stop too.
For example we have a rule

server(X) : −computer(X), provides services(X).

We can read this rule like A computer is a server if it provides services.

Queries look like exactly as facts. The only one difference is that we put symbols ?− before
the fact.
An example can be

?− have(computer,memory).

The answer from the interpreter is only yes or no.

The logical variables are the last kind of Prolog terms. Variables begin with an uppercase letter
or an underscore ” ”. We can write the query what has computer by variables as

?− have(computer,X).

If we have the database of facts

have(computer,memory).
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have(radio, receiver).

have(computer, processor).

the Prolog after receiving the query shown thereinbefore start to search in the database of facts
from up to down and search for a facts, in which the functor is have and the first argument
is computer. Prolog put into the X object memory. If the user pushes the button 〈Return〉,
the programme stops to search another result. But if the user instead of 〈Return〉 pushes the
character ”;”, the programme tries to find another result but in this case not from the begining of
database, but from the last result. If there is no other result, Prolog returns no answer.
In our case, the programme seems as

?− have(computer,X).

X = memory;

X = processor;

no

If the query does not contain variables, the answer is only yes or no.

IV. LYGON

Lygon is logical programming language based on linear logic. Lygon extends Prolog with the
features of linear logic. It is based on proof theory, but the programmer needs no knowledge from
it in order to write programmes in Lygon.
Lygon was introduced in 1990, by James Harland and David Pymbut. They designed the language
of it, by Michael Winikoff, who implemented the language, by Yi Xiao Xu, who designed and
implemented the debugger of the language. Because the designed system still had some mistakes,
they made some changing and the functional system was completed in 1994. [7]

Syntax of Lygon

The syntax of Lygon is the same as the syntax of Prolog. The difference between them is
that the body of clauses are formula of linear logic as sequents of atoms. Programme clauses
are reusable, so they are non-linear. But the user can specify programme clauses, which must be
used exactly only once in the all query. We can do this by adding linear before the clauses. The
syntax of Lygon is given by the following BNF form. The notation [x] means that ”x” is optional.
Non-terminals are written by italics font and terminals by teletype font.

G ::= G ∗ G | G @ G | G & G | G # G | !G | V exist G | once G | ?neg D | one |
. | bot | top |A | neg A

D ::= [linear]A1#...#An < −G. | [linear]A.

A ::= A Prolog atom

V ::= A lower case symbol (e.g. ”x”)

We rewrite connectives from linear logic into Lygon as follows:

⊗ ⇒ ∗ & ⇒ & O ⇒ #
⊕ ⇒ @ ( ⇒ − > ⊥ ⇒ neg−
1 ⇒ one > ⇒ top ⊥ ⇒ bot

In Lygon we use symbols < − insted of symbols : − from Prolog.

Semantics of Lygon

The semantics of Lygon may be explained the best by abstract interpreter. This abstract
interpreter works in two steps:

• chooses formula, which is reducable
• reduces the choosen formula.

These steps are repeated while all the goals are reduced.
Goals in Lygon may contain more formulae. In every step the interpreter reduces one of the
formula. Because the abstract interpreter may choose whichever from the formulae as first for

ISBN 978-80-553-1440-2 c© 2013 FEI TUKE 869



Electrical Engineering and Informatics IV
Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice

reducing, it can causes that the proof ends succesfully or fails. For this reason if the proof fails
the interpreter chooses another formula for reducing. When the interpreter chooses the formula,
reduces it. The reduction of formula is started by the main connective in the formula.
We show an example how to create an example in Lygon.

Example in Lygon

Let’s have eight computers situated in two rooms. In the first room there are four computers,
in the another room there are four of them too. There are printers and scanners in these rooms.
In the first room is one printer and one scanner. In the second room are two printers and one
scanner. We suggested the database of facts, which contains which computer has access to these
devices.
There below are the database of facts.

computer(c1).
computer(c2).
computer(c3).
computer(c4).
computer(c5).
computer(c6).
computer(c7).
computer(c8).

printer(p1).
printer(p2).
printer(p3).

access to internet(c1).
access to internet(c2).
access to internet(c3).
access to internet(c5).
access to internet(c6).
access to internet(c8).

access to printer(c1).
access to printer(c2).
access to printer(c3).
access to printer(c5).
access to printer(c7).
access to printer(c8).

scanner(s1).
scanner(s2).

room(r1, c1).
room(r1, c2).
room(r1, c3).
room(r1, c4).
room(r2, c5).
room(r2, c6).
room(r2, c7).
room(r2, c8).

access to scanner(c2).
access to scanner(c8).

access to printer p1(c1).
access to printer p1(c2).
access to printer p1(c3).
access to printer p2(c5).
access to printer p2(c7).
access to printer p3(c8).

access to scanner s1(c2).
access to scanner s2(c8).

all access(X) < −access to internet(X)∗access to printer(X)∗access to scanner(X).

Let’s have queries:

a) all access(X)

b) access to printer p1(Y )

c) room(r1, Z)

The first (a) query returns computers which has access to internet, to printer and to scanner
too. Fig. 1 shows only one result of them. Fig. 2 shows all the result.
The second (b) query returns computers which has access to the printer p1.
The third (c) query returns computers which are in the first room.
We can do these three queries together. The result is on the Fig. 3.

V. CONCLUSION

The goals of this paper was to show, that exists programming language, which is appropriate
for programmes in linear logic. We chose Lygon, because this language contains predicates and
we can use it for writing programme for predicate linear logic too. Our plans to the future is to
extend propositional linear logic to predicate linear logic and describe its usage in informatics.
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Fig. 1 The one result of the Lygon programme a)

Fig. 2 All the result of the Lygon programme a)
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Abstrakt — Článok popisuje problematiku riadenia IT prostredia vo vybranom laboratóriu 
KKUI s využitím doporučení manažmentu zmien a štandardu modelovania BPMN.  Cieľom je 
popísať modelovanie procesov, ich analýzu, optimalizáciu a simuláciu pomocou softvérového 
nástroja QPR Xpress s dôrazom na časovú optimalizáciu procesov.  

Kľúčové slová — modelovanie IT procesov, riadenie IT procesov, manažment procesov, simulácia 
procesov 

I. ÚVOD 
Článok popisuje problematiku riadenia IT prostredia vo vybranom laboratóriu KKUI 

(Katedry kybernetiky a umelej inteligencie) FEI TUKE. Pod pojmom riadenie IT prostredia sa 
v tomto prípade rozumie ITSM (Information Technology Service Management), alebo taktiež 
manažment služieb IT. ITSM sa vykonáva pomocou poskytovateľov IT služieb prostredníctvom 
vhodnej kombinácie ľudí, procesov a informačných technológií. Sústreďuje sa na zlepšovanie 
procesov pomocou metód, rámcov a metodík: TQM, Six Sigma, BPMN. Pre 
analýzu, optimalizáciu a simuláciu zvolených procesov v laboratóriu L509 KKUI bol po 
analýze nástrojov, vybraný nástroj pre modelovanie podnikových procesov QPR Xpress. 
V tomto nástroji boli namodelované, odsimulované a optimalizované administratívne 
a technologické procesy. Pre administratívny proces boli vytvorené interaktívne formuláre 
podľa doporučenia manažmentu zmien. Technologické modely boli optimalizované z pohľadu 
bezpečnosti (dostupnosti systému) a z pohľadu času.  

II. ANALÝZA, SIMULÁCIA A OPTIMALIZÁCIA ADMINISTRATÍVNEHO PROCESU

Analýza 
Administratívny model bol namodelovaný v programe QPR Xpress na základe konzultácií so 
všetkými osobami zapojenými do tohto procesu. Následne bol namodelovaný súčasný stav 
tohto procesu v Laboratóriu L509. Tieto konzultácie boli potrebné pre získanie detailných 
informácií z dôvodu získania čo najpresnejších časov potrebných pre neskoršie simulácie. 

Obr. 1 Analýza administratívneho procesu 

Model administratívneho procesu (Obr. 1 ) začína požiadavkou študenta záverečnej práce na 
doplnenie alebo rozšírenie už existujúcich softvérových prípadne hardvérových požiadaviek, 
ktoré sú potrebné na plnenie ďalších úloh v rámci laboratória. V prípade, že študent potrebuje 
vykonať zmenu v hardvérovej alebo softvérovej konfigurácií, odošle požiadavku na stretnutie 
so svojim vedúcim práce, po prijatí tejto požiadavky sa stretnú vedúci a študent, ktorí vyberú 
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potrebný SW/HW. V ďalšom kroku sa analyzuje či tento SW/HW spĺňa požiadavky zadané 
študentom, ak nie, tak je potrebné znova vykonať proces výberu SW/HW prostriedkov. Ak 
SW/HW spĺňa potreby študenta tak študent kontaktuje správcu laboratória. Správca laboratória  
sa osobne stretne so študentom, kde pri osobnej konzultácií analyzujú či ide o aké zmeny ide. 
V prípade hardvérového zásahu správca laboratória vytvorí cenovú ponuku, ktorá je zaslaná na 
finančné oddelenie na schválenie. Ak je potrebná zmena softvérového vybavenia analyzuje sa či 
je možné tento softvér nainštalovať na hardvér, ktorý je v laboratóriu, ak je výsledok pozitívny 
tak analyzujeme ešte možnosť plateného softvéru alebo voľne šíriteľného softvéru. Ak nie je 
možné tento softvér nainštalovať na príslušný hardvér tak sa proces vracia späť k procesu 
výberu SW/HW. V prípade, že zásah do SW architektúry zvládne aj študent sám, tak mu budú 
pridelené práva na vykonanie tohto zásahu a zmena softvéru je ukončená. V prípade, že tento 
zásah študent nezvládne, zásah vykoná správca laboratória. Ak ide o platený prostriedok, tak sa 
kontaktuje administratívny pracovník, ktorý posudzuje peňažné prostriedky. Popis, že 
požiadavka je opodstatnená postupuje od správcu laboratória k vedúcej laboratória, ktorá túto 
požiadavku posudzuje a nakoniec schváli alebo zamietne. Ak SW/HW sú cenovo nedostupné, 
tak sa proces vracia k procesu výberu SW/HW. V prípade ich cenovej dostupnosti, sa prechádza 
k procesu nákup SW/HW. Po tomto kroku sa pokračuje inštaláciou SW/HW prostriedkov do 
prevádzky. Po úspešnom uvedení do prevádzky SW/HW sa končí žiadosť o zmenu. 

Simulácia 
Na základe vytvoreného administratívneho procesného modelu boli priradené časové intervaly, 
ktoré zodpovedajú skutočným časom pre každý proces po skonzultovaní s osobami, ktoré reálne 
vstupujú do procesu. Pre čas spracovania bola použitá konštantná a triangulárna distribúcia 
podľa konkrétneho procesu. V simulácií bol analyzovaný priebežný čas trvania procesov a čas 
spracovania procesov. Vlastnosti simulácie obsahujú dobu spracovania, frekvenciu simulácie a 
vstupné a výstupné podmienky. 

Obr. 2 Priebežné časy, Ganttov diagram 

Na Obr. 2 sú zobrazené priebežné časy simulácie, kde bol použitý Ganttov diagram. Celkový 
čas trvania procesu je cca 4 dni a 18-19 hodín. Maximálny  priebežný čas trvania procesu je cca 
3dni , minimálny priebežný čas vykonávania procesu je cca jeden deň. Keďže najdlhšie procesy 
predstavovali osobné stretnutia, tieto stretnutia sú neefektívne a zbytočne zaberajú veľa času.  

Zavedenie formálnej komunikácie 
Formálna komunikácia predstavuje posielanie požiadaviek na softvérové alebo hardvérové 
zmeny v IT prostredí laboratória. Pre spomínané (navrhnuté) procesy boli navrhnuté formuláre 
prostredníctvom, ktorých by mali byť zasielané požiadavky od žiadateľa k oprávnenej osobe a 
následné odpoveď naspäť žiadateľovi. Tieto formuláre budú archivované pre prípadnú spätnú 
kontrolu. Aktuálne sú vytvorené šablóny formou dokumentov, ktoré nie je problém preniesť aj 
do informačného systému a ďalej s nimi pracovať v inej forme. 
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Tieto dokumenty slúžia na e-mailovú komunikáciu medzi žiadateľom a prijímateľom žiadosti. 
Tieto dokumenty sú prvou interakciou v žiadosti o zmenu a priamo vstupujú do vytvoreného 
optimalizovaného procesu. Proces začína dokumentom „Žiadosť o zmenu“ (Request for 
change)  a končí dokumentom „Odpoveď na zmenu“ (Report). Vďaka týmto dokumentom sa 
skráti čas procesu, pretože odpadne potreba osobných stretnutí a nebudú nutnosťou osobné 
stretnutie žiadateľa zmeny a vykonávateľa zmeny ako, to bolo v analyzovanom 
administratívnom procese. 

Optimalizácia procesného modelu 
Procesný model bol upravený z takzvaných plaveckých dráh na vývojový diagram so 
stromovou štruktúrou pre zjednodušenie a rýchlejšie rozhodovanie osôb, ktoré vstupujú do 
tohto procesu. Optimalizovaný model bol navrhnutý všeobecnejšie ako model pred 
optimalizáciou. Tento model je analyzovaný z pohľadu 3 osôb a to žiadateľa zmeny, vedúceho 
laboratória a administratívneho pracovníka na ekonomickou úseku. Žiadateľ zmeny zisťuje z 
formulára „Žiadosť o zmenu“, ktorý je vstupom do optimalizovaného procesného modelu. 
Podľa tohto formulára sa určuje, či ide o zmenu hardvérovú alebo softvérovú. O ukončení 
zmeny informuje formulár „Odpoveď na zmenu“. 

Obr. 2 Optimalizovaný administratívny model 
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Simulácia 
Na Obr. 4 sú zobrazené priebežné časy simulácie, kde je použitý Ganttov diagram, ktorý hovorí 
o celkovej dĺžke trvania procesu. Celkový čas trvá cca 2dni. Najdlhšie trvá proces prijatia
objednávky od dodávateľa do laboratória, ktorý trvá cca 1 deň a 12 hodín. 

Obr. 3 Optimalizovaný administratívny proces, Ganttov diagram 

Na základe doporučení manažmentu zmien sa v administratívnom modeli zaviedla formálna 
komunikácia, ktorá obmedzila osobné stretnutia, ktoré si vyžadovali veľa času. Taktiež sa 
namodeloval všeobecnejší administratívny model, podľa doporučení manažmentu zmien, ktorý 
poskytuje viac možností rozhodovania ako model pred optimalizáciou. Administratívny proces 
pred optimalizáciou trval 4 dni a 18 hodín. Optimalizovaný model sa vykonával 2 dni ± 5 
percent z toho vyplýva, že optimalizácia bola úspešná z hľadiska času a optimalizovaný proces 
trvá cca 60 % času vykonávania procesu pred optimalizáciou z toho vyplýva 40% úspory času. 

III. ANALÝZA, OPTIMALIZÁCIA A ZHODNOTENIE TECHNOLOGICKÉHO MODELU

Analýza 
Technologický proces nadväzuje na administratívny proces, ktorý je popísaný v 
predchádzajúcej časti, na tento proces bolo pozerané v širšom meradle. Model je primárne 
zameraný na procesy inštalácie, konfigurácie, virtualizácie a zálohovania. 

Obr. 4 Podprocesy technologického modelu 

Podproces inštalácie 
Ako prvý sa inštaluje VMware ESXi čo je hypervýzor, ktorý umožňuje virtualizovať servery. 
VMware ESXi a vCenter patria do skupiny produktov VMware vSphere.  V druhom kroku bola 
venovaná pozornosť potreby inštalácie vCentra, od ktorého závisia ďalšie konfigurácie. V 
laboratóriu L509 je vCenter nainštalovaný, takže bude popísaný aj proces inštalácie a 
konfigurácie. VMware vCenter Server poskytuje centralizovanú a rozšíriteľnú platformu pre 
správu virtuálnej infraštruktúry. VMware vCenter Server, riadi VMware ESXi prostredie, 
umožňuje správcom IT jednoduché a automatizované kontroly nad virtuálnom prostredím 
a infraštruktúrou. 
Podproces konfigurácie 
V podprocese konfigurácie sa rieši podmienka, v ktorej zisťujeme, či existuje zdieľané úložisko 
NAS. Ak existuje možnosť NAS, tak sa pokračuje k ďalšiemu subprocesu. V tomto prípade 
NAS nebol k dispozícií, preto sa zvolila možnosť pridania adaptéru iSCSI a jeho následná 
konfigurácia, následne bolo pridané rozhranie pre tento NAS.  
Podproces inštalácie 
Tento podproces je zameraný na procesy virtualizácie, konkrétne na inštaláciu virtuálnych 
strojov, čo je podproces, ktorý zahŕňa ďalšie podprocesy inštalácie už konkrétnych virtuálnych 
strojov v laboratóriu L509. V tomto podprocese sa vytvára virtuálny switch, inštalujú sa 
virtuálne stroje, ktorým v ďalších procesoch vytvoríme prístupy pre užívateľov. Zahŕňa 
inštalácie: Inštalácia aplikačného servera, Inštalácia WIS, Inštalácia Historian, Inštalácia 
ViewPoint, Inštalácia Rockwell, Inštalácia Microsoft Sharepoint, Inštalácia Wikiportálu 
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Optimalizácia 
Vytvorenie template MS WIN Server 2008 
Po analýze technologického modelu pred optimalizáciou bolo zistené, že najvyššie časy mali 
procesy inštalácie operačného systému Microsoft Windows Server 2008 R2 a Microsoft SQL 
Server s SP1, keďže sa tieto systémy inštalovali zvlášť na každý jeden virtuálny stroj. Celkovo 
tieto procesy inštalácie zaberali cca 19 hodín času. Virtualizačný softvér VMware umožňuje 
vytvorenie preddefinovaného virtuálneho stroja – vytvorenie templatu. V podprocese inštalácie 
virtuálnych strojov sme vytvorili nový subproces a to vytvorenie template Windows Server 
2008 s nainštalovaným SQL Serverom s SP1. Vytvorenie templatu ušetrí ďalšie časové 
prostriedky, kde nebude potrebné každý softvérový prostriedok inštalovať samostatne do 
každého virtuálneho zariadenia – iba využijeme pripravený template.  

Využitie skriptov 
Skript je postupnosť príkazov, ktoré sa vykonávajú v danom poradí. Skripty môžeme využiť pri 
konfigurovaní Active Directory. napríklad: 

 Vytvorenie používateľov
 Vytvorenie počítačov
 Resetovanie hesiel
 Povolenie alebo zakázanie účtov s UserAccountControl

High Availability a Fault Tolerance 
V podprocese konfigurácia technologického procesu boli pridané 2 procesy a to proces High 
Availability (HA) a Fault Tolerance (FT), ktoré neboli aplikované v analyzovanom 
technologickom procese. High Availability poskytuje efektívnu a  vysokú dostupnosť aplikácií 
bežiacich na virtuálnych zariadeniach. V prípade fyzického zlyhania servera, sa virtuálne stroje 
automaticky reštartujú na iných produkčných serverov s voľnou kapacitou. V prípade zlyhania 
operačného systému vSphere HA reštartuje postihnutý virtuálny stroj na rovnakom fyzickom 
serveri. vSphere Fault Tolerance (FT) poskytuje nepretržitú dostupnosť aplikácií v prípade 
zlyhania servera tým, že vytvorí živý tieň -  inštanciu virtuálneho stroja, ktorý je vo virtuálnom 
stroji synchronizovaný s primárnym strojom. Tým, že umožňuje okamžité prepnutie pri zlyhaní 
medzi dvoma inštanciami v prípade zlyhania hardvéru, FT odstraňuje aj tú najmenšiu šancu na 
stratu dát alebo prerušenia 

Zhodnotenie technologických modelov 
Na optimalizovanom technologickom modeli sa zaviedli dva druhy optimalizácií a to 
optimalizácia z pohľadu bezpečnosti a optimalizácia z pohľadu času. Optimalizácia z pohľadu 
bezpečnosti behu virtuálnych strojov bez výpadku, pozostávala zo zavedenia procesov High 
Availability a Fault Tolerance. Optimalizácia z pohľadu času pozostávala z vytvorenia templatu 
MS Windows Server 2008 s integrovaným SQL Serverom so servis packom  a využitie skriptov 
na inštaláciu a  konfiguráciu Active Directory. Doba vykonania technologického 
optimalizovaného modelu po optimalizácií trvá 17 hodín z toho vyplýva, že optimalizácia bola 
úspešná z hľadiska času a doba trvania optimalizovaného procesu je cca 71 percent času 
modelu pred optimalizáciou. 
Technologický model procesu konfigurácie pred optimalizáciou sa vykonával 13 minút. 
Optimalizovaný model procesu virtualizácie sa vykonával 60 minút z toho vyplýva, že 
optimalizácia nebola úspešná z hľadiska času. Nárast v čase oproti procesu pred optimalizáciou 
je o 75 percent viac, kvôli pridaniu procesom HA a FT,  ale z pohľadu bezpečnosti a obnovenia 
systému sú to veľmi oceniteľné funkcionality, ktoré nám pri vypadnutí systému zabezpečujú 
nepretržitú dostupnosť systému. 
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Abstract – Recent years have been characterized by rapid development of grammarware
engineering and accumulation of knowledge considering grammar dependant software
development. On the other hand, grammar refactoring as one of the cornerstones of
grammarware engineering is still weakly understood and poorly practiced. One of the
reasons of this phenomenon is absence of unified formal ways in which knowledge of
grammar engineers considering grammar refactoring can be preserved and repeatedly
applied. Previously we have proposed pLERO, formal specification language aimed at
automated application of well-proven refactoring practices. In this paper, we present our
implementation of pLERO language and its integration into Eclipse IDE

Keywords – Eclipse plugin, grammar refactoring, pLERO language, xtext framework

I. INTRODUCTION

Grammar refactoring is a non-trivial process of changing the form in which some formal
grammar is expressed, with preserving the language that this grammar generates. To two or
more formal grammars that specify the same language is referred to as equivalent grammars.
Objective of grammar refactoring is adjusting the form in which grammar is expressed to specific
requirements considering future purpose of a grammar, while in our research we focus on context-
free grammars, since they are most commonly used formal apparatus for expressing the abstract
syntax of programming languages.

In our previous work, we introduced two approaches to automated grammar refactoring, more
specifically probabilistic approach based on evolutionary algorithm called mARTINICA (metrics
Automated Refactoring Task-driven INcremental syntactIC Algorithm) [1] [2], and deterministic
approach based on formal specification language called pLERO (pattern Language of Extended
Refactoring Operators) [3] [4].

pLERO is the domain-specific language for specification of parameterless refactoring and other
transformations on context-free grammars. Core idea behind the approach is to provide universal
formal apparatus for capturing and automated application of the knowledge of grammar engineers.
Main purpose of pLERO is to uniformly define deterministic solutions to recurring refactoring
problems, such as immediate and indirect left recursion removal, unreachable symbols elimination
and left recursion introduction, while to this solutions we refer to as grammar refactoring patterns.

pLERO is currently being developed in two distinct dialects e.g. imperative and functional.
Refactoring patterns written in imperative dialect of pLERO are more process-centric, meaning
that they are intended for specification of particular steps of a refactoring process, while refactoring
patterns written in functional dialect are more result-centric and facilitate understanding of a
grammar’s structural changes. Detailed description of the imperative dialect of pLERO can be
found in [3], while description of the functional dialect of pLERO can be found in [4].

In this paper we present our implementation of Eclipse plugin for pLERO language. This
plugin was implemented using Xtext DSL development framework, and written in programming
languages Java and Xtend.

In section II we present grammar refactoring patterns and pLERO language, in section III
we briefly discuss Xtext framework, while implementation of the plugin for pLERO language is
described in section IV.

II. GRAMMAR REFACTORING PATTERNS

Grammar refactoring pattern consists of a set of transformation rules, while each transformation
rule specifies alternation of grammar’s production rules which exhibit some structural properties.
A transformation rule consists of a two parts, namely predicate defining structure of some subset
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of a grammar’s production rules, and transformation describing a way in which this structure
should be changed. Although predicate and transformation have different purposes, they are both
expressed in similar fashion using the formalism of meta-production rules. Predicate is specified
by exactly one meta-production rule, while transformation is defined by a set of meta-production
rules.

A meta-production rule is divided into a left side describing left side of a grammar’s production
rule, and a right side specifying structure of a right side of a grammar’s production rule. Left
side of a meta-production rule comprises exactly one pattern variable, while right side of a
meta-production rule is a sequence of pattern variables.

Each pattern variable defines homogeneous sequence of grammar symbols, and as such consists
of variable name and variable prefix. Variable prefix describes type of grammar symbols that can
occur in sequence assigned to pattern variable, and three possible variable prefixes are ’t’ denoting
terminal, ’n’ denoting nonterminal and ’s’ denoting both terminal and nonterminal, while each of
this prefixes can be followed by ’*’ denoting sequence of arbitrary length. Variable name serves
as an identifier of a specific sequence of grammar symbols, and it enables using this sequence in
other parts of a transformation rule in which pattern variable occurs (local pattern variable), using
this sequence in other transformation rules (global pattern variable) and adding new nonterminal
to grammar (new pattern variable).

Each pattern specification in pLERO must follow the same notion template (Fig. 1), which
requires explicit specification of global pattern variables (in variables section) new pattern variables
(in new symbols section), and a name of a pattern.

pattern [pattern_name] {
variables:

[prefix1].[variable_name1],

[prefix2].[variable_name2],

...

[prefixn].[variable_namen];

new symbols:

[prefixI].[variable_nameI],

[prefixII].[variable_nameII],

...

[prefixN].[variable_nameN];

[transformation_rule1];

[transformation_rule2];

...

[transformation_rulem];

}

Fig. 1 Template of a pattern notation

Example pattern depicted in Fig. 2 consists of a one transformation rule, one global variable
(n.A) and one new variable (n.B). This pattern specifies substitution of a production rule containing
immediate left recursion with two rules which introduce indirect left recursion, and after each its
application one immediately left-recursive nonterminal will become indirectly left-recursive.

pattern ImmediateLeftRecursionRemoval {
variables: n.A;

new symbols: n.B;

n.A ::= n.A s*.1 -> n.A ::= n.B, n.B ::= n.A s*.1

}

Fig. 2 Example of a pattern for immediate left-recursion removal
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III. XTEXT FRAMEWORK

Xtext is a DSL development framework that enables automated generation of language plugins
for Eclipse IDE. In Xtext, concrete syntax as well as model of a language is specified via so called
grammar language, and language parser is generated on the basis of this specification. Other DSL
processing tools such as semantic validator and source code generator are implemented via GPL
called Xtend, which is Java-like language designed with intention of enriching Java with new
features such as lambda expressions, type inference and operator overloading. Usage of Xtend
in the process of DSL implementation via Xtext is however not a necessity, since Xtend source
code is compiled into Java source code which subsequently can be modified or rewritten from
the scratch. [5] [6]

Fig. 3 depicts specification of entire pLERO in grammar language; it consists of four grammar
rules and one terminal specification for the variable prefix.

Pattern: ’pattern’ patternName=ID ’{’
(’variables’ ’:’ globalVariables+=Variable

(’,’ globalVariables+=Variable)* ’;’)*
(’new’ ’symbols’ ’:’ newVariables+=Variable

(’,’ newVariables+=Variable)* ’;’)*;

((transformationRules+=TransformationRule ’;’)+ ’}’;

Variable: prefix=PREFIX ’.’ name=ID;

TransformationRule: predicate=MetaRule ’->’ (transformation+=MetaRule

(’,’ transformation+=MetaRule)*)?;

MetaRule: leftSide=Variable ’::=’ (rightSide+=Variable)*;

terminal PREFIX: (’n’ | ’t’ | ’s’) (’*’)?;

Fig. 3 pLERO specification in the grammar language

IV. PLERO PLUGIN

Various studies suggest that Eclipse is currently the most popular IDE for Java developers
occupying roughly 65% of the market share [7], while Java is the second most popular GPL
used by approximately 17% of software developers [8]. Moreover it provides highly extensible
plugin system and flexible user interface. These two facts propose that Eclipse is currently ideal
environment for DSL integration, which is the main reason for developing pLERO refactoring
system as Eclipse plugin.

Our Eclipse plugin supports grammar engineers in two ways:
1) Provides rich and customizable IDE for specification of grammar refactoring patterns in

pLERO language.
2) Provides a tool for automated application of grammar refactoring patterns on context-free

grammars.
Considering these two roles, our plugin is implemented in two distinct modules, namely IDE

integration module written in Xtend and grammar language, and pattern application module written
in Java. First module is the actual plugin that is integrated in Eclipse through standard plugin
extension mechanism, and role of this module is interaction with the user, parsing of pLERO
specifications, and parsing of grammar specifications. Second module is implemented as stand-
alone java application, whose role is application of a refactoring pattern on a context-free grammar,
and creating a new grammar specification which is a result of this pattern’s application.

Both pLERO and grammar specifications are stored as a text files distinguished by file exten-
sions, which are ’.plero’ for pattern specification files and ’.bnf’ for grammar specification files.
Plugin integration into Eclipse IDE is depicted in Fig. 4.
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Fig. 4 Eclipse plugin for pLERO language
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