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Diffraction Effect on 2.4 GHz Frequency
1Kaunas

K. Pilipavičius1, D. Janarthanan2, P. Dapkus3
University of Technology, Department of Electrical and Electronics Engineering
karolis.pilipavicius@gmail.com

I. INTRODUCTION

II. OTHER EXPERIMENTS

Over the last decade telecommunication networks
have been growing all around the world at a tremendous
speed. A need for telecommunication services
skyrocketed in an enterprise and public sector after
more and more users were connected together. Due to
increasing consumer demands and constantly evolving
technologies, a considerable amount of data is
transmitted wirelessly.
The most widely used technologies to transmit data
are: cellular (GSM, UMTS, LTE, LTE-A), Wi-Fi, WiMAX,
Bluetooth. In the [1] report it is stated that till 2018 all
the transmitted data from wireless devices and
telephones will exceed data generated by wired devices.
Devices based on Wi-Fi technology can be found in the
indoor premises Wi-Fi technology based devices often
can be found in the indoor premises, where wired
internet connection is available. Wi-Fi routers and access
points (AP) are commonly used in the apartments,
hotels, offices, conference halls, universities, schools. The
most popular Wi-Fi technology standards are 802.11g, n,
802.11ac, that respectively operates at 2.4 GHz and
5 GHz frequency. The main advantages of this technology
which caused such a wide usage are mobility, simple
wireless equipment configuration and competitive price.
It is much easier to transmit data wirelessly, but at the
same time there is a wide range of problems to be
solved. Radio transmission systems can work under
NLOS (Non Line of Sight) or LOS (Line Of Sight)
conditions. In practice, NLOS conditions are much more
common.
The main problem is the difficulty to predict NLOS
indoor radio signal propagation between transmitter
(Tx) and receiver (Rx). Non Line Of Sight signal reaches
the receiver through scattering, reflections and
diffractions. The signals that reach the receiver consists
of several components from the multiple reflected paths,
direct path, diffracted propagation paths and scattered
energy. These signals have different polarizations, delay
spreads, attenuation, and stability relative to the direct
path. When designing wireless telecommunication
system various propagation models are used in order to
ensure the quality of data transfer. Using these models it
is possible to predict how signal propagates in different
environments and conditions. In some of these models
diffraction effect is involved.
The aim of this work is to evaluate the diffraction
effect for 2.4 GHz signal. The results of this work can be
further used for more accurate calculations of signal
propagation models and power budget.

Diffraction effect can be used in a many different
fields. This effect is quite hard to predict in different
environments, therefore a number of research papers
have been published trying to cover different scenarios.
Mainly specific environment variables are selected in
order to investigate the diffraction effect on radio
frequency signals: specified frequency band, the
geometry and structure of physical objects which have
obstructed the signal path. In many scientific works
specific radio propagation models are examined,
however little attention is paid for diffraction effect in
different environments for ultrahigh frequencies (UHF),
especially in buildings with corridors.
In article [2] 2.4 GHz radio propagation was analyzed.
Signal propagation was experimentally examined inside,
outside and between the buildings and then theoretically
using Log-Distance propagation model. Based on the
results a new coefficient n value has been proposed,
which depends on the type of the building. Far more
accurate results in 2.4 GHz frequency band are shown
using Log-Distance propagation model with a new
coefficient n. In this case, the diffraction, scattering and
reflection effects were all together included in the new
coefficient value, however very little was done to further
investigate the effect of diffraction.
The publication [3] also proposed a new model of
wave propagation inside buildings (corridors and
between floors, which is based on both analytical
calculations and experimental results. In this model
fading effect is evaluated, which is caused by multipath
propagation and diffraction. However, more attention
was paid for signal diffraction between the floors and not
in the corridors. The obtained results can be used to
calculate more accurately the power budget.
Article [4] states that 2.4 GHz signal propagation is
examined based on the diffraction effect in obstacles
made from different materials. Particular attention was
focused on the effect of diffraction, which occurs due to
the concrete barriers.
In paper [5] an improved Ray tracing propagation
model for 2.4 GHz NLOS signals is proposed. Diffraction
and scattering effects were examined as well in this
model. The prediction results from proposed model was
compared with the measured data and showed that
thanks to the deeper examination of diffraction effect
Relative Error was reduced from 5.3466 % to 0.2075 %.
III. MEASUREMENTS PROCEDURE
The study was carried out in Kaunas University of
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Technology building, fourth floor. The Corridor with hall
was chosen to investigate the phenomenon of diffraction.
Signals of 2.4 GHz frequency were examined using two
wireless routers: D-Link DIR 300 (802.11g) and
TrendNet TEW-672GR (802.11n).
Measurements as well as data analysis were made
with Antritsu Cell Master MT8212A spectrum analyzer.
The evaluation of diffraction effect consisted of 2
parts. In the first part of the experiment, LOS signal
propagation was analyzed in order to verify
measurements procedure and to compare with NLOS
signal measurement results (Fig. 1). Measurements were
done across whole corridor. The distance between Tx
and Rx was about 40 m. Rx and Tx were placed in the
same 1.37 m height above the floor.

Fig. 3. No direct signal reached Rx through the walls,
because 6 walls separated Tx and Rx. Signal level after
even 2 walls was at the typical noise levels, that means
only diffracted and some reflected signal waves reached
the receiver.
Received signal levels at the receiver were influenced
by the diffraction effect. This effect had a positive 7 dBm
impact in NLOS conditions for 802.11n standard and
positive 8 dBm impact for 802.11g.
When the distance was 3 m between halls wall and Rx,
the received signal level affected by the diffraction was
quite similar for 802.11g and 802.11n standards (Fig. 4).
By increasing the distance from the wall, diffraction
effect had bigger positive impact on signal level, this
means much more diffracted waves reached the receiver.

Fig. 1. LOS signal measurements in order to verify measurements
procedure and compare with NLOS signal propagation results.

Fig. 3 Received signal strength influenced by diffraction.

In the second part of the experiment diffraction effect
was analyzed on the fourth floor of the building. Signal
measurements were taken in the hall of the corridor by
increasing the distance from the hall wall gradually from
0.1 m to 4 m (Fig. 2).

Fig. 4 Diffraction impact on signal in hall.

Based on NLOS experiment results, when the distance
between the Rx and hall’s wall is 3 m, the values of y802.11g
and y802.11n coefficients can be approximated as follows:
Fig. 2.Diffraction effect on NLOS signal measurements, when the
distance from the hall’s wall and Rx is increasing.

Experiments were conducted on different days at the
same places multiple times. The correlation coefficient of
LOS signal measurements for 802.11g standard was
r=0,881 and for 802.11n standard was r=0.831. The
standard deviation for 802.11g was 2.7 dB and for
802.11n was 3.3 dB. The correlation of results between
signal strength measurements on different days was
very high, so the presented results are extremely precise.
Based on the experiment results the effect of
diffraction is evaluated and compared with theoretical
Knife Edge diffraction model. Knife edge diffraction
model was chosen because experiment environment is
suitable for this theoretical model (the edge of the wall is
a well-defined obstruction).

y802.11g  289,17  188lg( x),

(1)

y802.11n  218, 09  143, 31lg( x),

(2)

where x is the distance from Tx to Rx (m), y802.11g is the
received signal level for 802.11g (dBm), y802.11n is the
received signal level for 802.11n (dBm).
Current results were compared with the Knife Edge
diffraction model. Knife Edge diffraction signal losses can
be calculated using this relationship:
L(v)  6, 9  20 lg  v 2  v  1  ,



v2

d



,

(3)
(4)

where L(v) the Knife Edge diffraction loss (dB), d is

IV. RESULTS

the difference in lengths of the straight-line path

NLOS measurement results in hall are presented in
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between the endpoints of the link and the path which
just touches the tip of the diffracting object (m),  is the
wavelength (m).
Theoretical total signal losses were calculated by the
sum of diffraction and free space losses and can be
expressed as follows
Ltotal  A  FSPL  L (v ),

from the obstacle, the higher is the signal level, because
much more diffracted waves reached the receiver.
2. Experimental signal losses compared with
theoretical Knife Edge diffraction model had quite
similar tendency, but were 10 dB lower, likely because of
waveguide effect and multipath.
3. Results could be further used to increase accuracy
or propagation models for 2.4 GHz, where diffraction
effect is included.

(5)

where Ltotal is total signal loss (dB), A – signal strength
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Fig. 5. Experimentally measured signal losses and calculated with Knife
Edge diffraction model.

From results presented in Fig 5. Knife Edge diffraction
model shows quite similar signal loss tendency, but the
values are at about 10 dB higher. Differences between
theoretical and experimental results could be caused by
the waveguide effect which was not estimated in the
diffraction losses.
As we can see, in the experiment results first signal
losses started to grow a little until the distance between
Tx and Rx increased till 36.5 m, whereas in diffraction
model, signal losses started to decrease from the
beginning. These minor discrepancy could be caused also
by waveguide effect and multipath.

ABSTRACT
Karolis Pilipavičius, Dilip Janarthanan, Paulius Dapkus.
Diffraction Effect on 2.4 GHz Frequency.
In this research paper the diffraction effect inside a
building is examined for 2.4 GHz radio frequency signals.
Experiment signal loss results using network equipment of
802.11g and 802.11n standards are compared with Knife
Edge diffraction model. Proposed results could be later
used for improving accuracy of current propagation
models.

V. CONCLUSIONS
1. It has been found that the farther away receiver is

11

E2TA - 2015

Ultrasonic non-destructive evaluation of
dissimilar material joints
Damira Smagulova1, (supervisor assoc. prof. E. Jasiuniene1)
1Faculty of Electrical and Electronic Engineering
damira.smagulova@ktu.edu
and metal layers and shown in Fig. 1. Geometry
characteristics of the sample are shown in Table 1.

I. INTRODUCTION
Adhesive bonding technique allows efficient and
durable joining of all combinations of materials. Even
combinations of difficult materials like the joining of
different metals or the joining of metals with composite
materials that have been difficult to join until nowadays
can be well bonded to each other. Using innovative
concepts of design adhesive bonding technology allows
modern, specialized materials to be used for lightweight
and hybrid structures. The technique of adhesive
bonding is an attractive technique due to ability to
distribute stress all over entire bond area. Adhesively
bonded composite and metal materials lead to a
reduction of structure weight and increase of strength
and rigidity. Joining of dissimilar materials have a great
interest in various fields of industry as aerospace,
shipbuilding, energetic, construction and other areas of
manufacturing.
In adhesively bonded materials different types of
defects as large bubbles, voids and porosity can occur by
a lack of adhesive or by the presence of foreign objects in
bonded materials. The major problem of joints of
dissimilar materials is delaminations which are caused
by poor joining [1]–[3].
The techniques of ultrasonic inspection of different
types of materials are widely used for the nondestructive testing (NDT). The quality of bonding of
joints of dissimilar materials as steel and glass fiber
reinforced plastic (GFRP) will be evaluated with
ultrasonic NDT.
The objective of this research is ultrasonic nondestructive evaluation of joint of dissimilar materials.

Fig. 1. Parameters of the joint of dissimilar materials with
delaminations.

There are 3 interfacial delaminations between the
steel and GFRP. The delaminations were created by PE
(polyethylene) tape then spreading a bit of oil over the
top of the plate to prevent the epoxy from bonding.
Parameters of the defects are given in Table 2.
Table 2. Parameters of the defects.
No.

Geometry

Length, mm

Width, mm

1

Rectangular

25

25

2

Rectangular

15

15

3

Rectangular

5

5

In the case of ultrasonic inspection of the joint of
dissimilar materials, the choice of the method and
suitable transducer depends on [6]:
 properties of materials which have to be
measured
 different materials thicknesses
 object geometry
 object dimension
 object structure
 temperature, accuracy requirements and other
inspection conditions
Increasing frequency the attenuation of ultrasound in
material increases, in the case of decreasing frequency
the wavelength can be greater than thickness of the
materials [2].
The thickness of the object is enough large, what
prevents the use of Lamb wave testing. As a result more
suitable frequency range is from 3.5 MHz to 10 MHz. The
values of wavelength in joint of dissimilar materials are
calculated according to [5]

II. CHARACTERISTICS OF THE OBJECT AND SELECTION OF
ULTRASONIC NDT
All new joints of dissimilar materials require suitable
technique of the inspection which has to be developed.
The sample of bonded steel and GFRP with known
parameters of defects, their position and characteristics
is studied in this research in order to develop the
suitable inspection technique.
1 Table. Geometry characteristics of the joint of dissimilar materials.
Thickness (c), mm
Length (a),
Width (b),
Shape
mm
mm
Steel
GFRP
6.30
4.12
planar
300
300
Total: 10.42



The object under inspection is a joint of dissimilar
materials which has delaminations between composite

c
,
f

where  – wavelength, c – ultrasound velocity,
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transducer frequency.
Theoretical velocities of dissimilar materials and
wavelengths are presented in Table 3.

The frequency of 5 MHz and 10 MHz is chosen for the
inspection. Characteristics of linear phased array
transducers presented in Table IV.

Table 3. Parameters of wavelengths in dissimilar materials.
Theoretical
Wavelength,
Frequency f,
Sample
velocity g,
MHz
 , mm
m/s
Steel
5940
1.188
5
GFRP
3150
0.630
Steel
5940
0.594
10
GFRP
3150
0.315

Table 4. Characteristics of linear phased arrays.
5 MHz transducer
10 MHz transducer
Transducer
(5L128-128x7(10L128-64x7-I2-PNW3-P-2.5-OM)
2.5-HY)
Pattern

Linear phased array

Linear phased array

128

64

7

7

128

128

Gap between
elements (g), mm

0.1

0.1

Element width (e),
mm

0.9

0.4

Incident dimension
(Virtual aperture
Av), elements
Orthogonal
dimension
(Passive aperture,
W), mm
Number of elements
(active aperture A)

The type of the material is very important factor
because of different properties; in the case of composite
material it absorbs ultrasound waves more quickly
comparing to steel, due to it performing investigation of
defects between dissimilar materials from composite
side it is better to use not very high frequencies of
transducers to avoid the increase of attenuation.
Composite has several sublayers arranged at different
angles. Because of this ultrasonic waves scattering
increases what leads to increased attenuation [3], [4].
The construction and geometry of the object makes
possible to inspect it from both sides as well as apply
through transmission method. The disadvantage of this
method is that it requires transmitting and receiving
probes to be positioned on either sides of the joint and to
be exactly aligned [1].
Based on the characteristics and conditions described,
the pulse-echo method is more simple and effective in
implementation using one transducer which is emitter
and receiver. The frequency to be used for transducers is
chosen according to the type of materials, their
thickness; produced wavelength in materials which
depends on ultrasonic velocity and frequency; as well as
attenuation which leads to amplitude reducing of sound
pressure due to friction losses in transmission materials.

Parameters of linear phased array transducers are
shown in Fig. 2.

Fig 2. Parameters of phased array transducers. A-active aperture; Wpassive aperture; e-element width; g-space between elements; pdistance between centers of 2 elements [8].

Amplitudes of 5 MHz and 10 MHz phased array
transducers were compared in CIVA software. A-scans of
reflections from the delamination of both phased arrays
are compared and shown in Fig. 3.

III. MODELLING RESULTS USING CIVA SOFTWARE
In order to find better configuration for the inspection
of joint of dissimilar materials CIVA software was used.
In this program ultrasonic field’s radiated by transducers
visualized and investigated. The object which is under
inspection and optimal transducers are designed. In
addition CIVA can be used for optimizing strategies of
the inspection, verifying its parameters, as well as
helping in results analysis [7]. The joint of dissimilar
materials were inspected from composite and metal side
in order to define better side of the object for ultrasonic
inspection of delaminations. Using the toolbox of defect
interaction of the program, expected delaminations in
the sample were evaluated.
Phased array transducers can be employed in almost
any cases where conventional transducers are used. The
main benefits of phased arrays is steering of multiple
elements, focusing and covering and scanning large area
of the sample electronically what avoids mechanical
scanning using conventional transducers. According to
dimensions of defects the phased array transducers are
used for the inspection.

Fig 3. A-scan signals comparison of 5 MHz and 10 MHz phased array
transducers.

According to A-scan the signal of 5 MHz phased array
is 29.6 dB stronger than 10 MHz phased array. As a
result for the inspection of joint of dissimilar materials
5 MHz phased array transducer will be used.

Fig 4. Experimental set-up of the inspection with 5 MHz and 10 MHz
phased arrays. The incident dimension of 5 MHz phased array
transducer is 128 mm and equals to the length (L) of electronic
scanning. The incident dimension of 10 MHz phased array transducer
is 64 mm and equals to the length (L) of electronic scanning.
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The joint of GFRP and steel was inspected in CIVA
software from composite and metal sides with 5 MHz
phased array transducers. The object to be inspected and
experimental set-up of the inspection are shown in Fig. 4.
The B-scans of the inspection from composite side
with 1 element step of 5 MHz phased array transducer
are shown in Fig. 5. Amplitudes of signals which are
reflected from the defect areas (black color) and from
the interface of the sample without defects (red color)
are compared. The A-scan of the sample and the largest
delamination are shown in Fig. 6.

A-scans of the comparison of attenuations in
composite and metal using 5 MHz phased array
transducer are shown in Fig. 9.

Fig 9. A-scans of the comparison of attenuations (black color-reflection
without attenuation, red color-reflection with attenuation): a-in
composite material, b-in metal material.
Fig 5. B-scans of the inspection from composite side with 5MHz phased
array transducer.

As a result of the inspection from composite side using
5 MHz phased array transducers the signal reflected
from the largest defect is 0.2 dB weaker than the
reflection from the interface. In the case of inspection
from metal side the signal reflected from the largest
defect is 0.7 dB stronger than the reflection from the
interface. Due to small differences in amplitudes it could
be difficult to locate the defects in experimental
inspection [2].
According to results of attenuation comparison the
GFRP is almost 3 times more attenuating material than
steel. Due to it the inspection from metal side is
performed in experimental part.

Fig 6. A-scan of the inspection from the composite side with 5 MHz
phased array transducer (black color-reflection from the defect area,
red color-reflection from the interface).

IV. EXPERIMENTAL RESULTS
Different types of materials transmit ultrasound
waves at different speeds. Generally ultrasound speed is
faster in hard materials and slower in soft materials
[1], [2]. The parameters of velocities in dissimilar
materials are measured and presented in Table 5.

The B-scans of the inspection from metal side with 1
element step of 5 MHz phased array transducer are
shown in Fig. 7. Amplitudes of signals which are
reflected from the defect areas (black color) and from
the interface of the sample without defects (red color)
are compared. The A-scan of the sample and the largest
delamination are shown in Fig. 8.

Table 5. Parameters of measurements and calculated velocity.
Sample
Thickness H, mm
Calculated velocity
c, m/s
Steel
6.30
6125
GFRP
4.12
2914

The ultrasound velocity in steel is about two times
higher than in GFRP.
There are 3 interfacial delaminations between the
steel and the composite. The delaminations were created
by PE (polyethylene) tape then spreading a bit of oil over
the top of the plate to prevent the epoxy from bonding.
Used equipment:
 flaw detector Olympus Omniscan MX
 5MHz linear phased array transducer (5L128128x7-NW3-P-2.5-OM)

Fig 7. B-scans of the inspection from metal side with 5MHz phased
array transducer.

0

0 plastic wedge (SNW3-0L-IHC-C)

 joint of dissimilar materials
The parameters of phased array transducer and
wedge were automatically detected and set in Omniscan
measurement system. The parameters of scanning
entered in Omniscan are presented in Table 6.

Fig 8. A-scan of the inspection from metal side with 5 MHz phased
array transducer (black color-reflection from the defect area, red colorreflection from the interface).
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6 table. Parameters of scanning with 5MHz phased array transducer.
Type
Focusing

Av-virtual
aperture,
elements
8

Step

First
element

Last
element

1

1

128

Focus
depth,
mm
6.30

The structure of wave propagation in the objects is
shown in fig.10. Theoretical values of time of ultrasonic
wave propagation in the joints of dissimilar materials are
calculated according to
t

2h
,
c

where t -time of wave propagation,
dissimilar materials, c -ultrasound
composite and metal.

(2)

Fig 13. S-scan of the inspection of medium and the smallest
delaminations in steel/GFRP sample with 5 MHz phased array.

h -thickness of

The signal was gained to 10 dB and the S-scans of
delaminations of steel to GFRP sample is shown in
Fig. 12 and Fig. 13 respectively.
According to S-scans it can be seen that reflection
from the interface of the sample starts at time of 2.04 us
what coincides with theoretical calculations and repeats
in the same time (t2, t4). The amplitude difference
between reflections from the interface and defects can
be distinguished due to color scale. The areas of
delaminations have higher amplitude and their
approximate dimensions are 26 mm for the largest
defect, 19 mm for the medium defect and 19 mm for the
last defect which is the smallest according to the task.
The lengths were established based on the pitch of 1 mm
of phased array transducer. The sizes of defects are
approximate because the signal was amplified due to
complexity to find the defects.

velocities

of

Fig 10. Wave propagation in the sample.

In Table 7 values of propagation time are presented.
Table 7. Theoretical values of time of ultrasonic wave propagation in
the joints of steel/GFRP.

Thickness
h, mm
Velocity
g, m/s

Steel

GFRP

6.30

4.12

6125

2914

t1,
us

t2
,us

t3,
us

t4,
us

t5,
us

2.06

4.11

4.89

6.17

7.72

V. CONCLUSIONS
1.

According to modeling results 5MHz phased array
transducer has much stronger signal comparing to
10MHz and was chosen for the inspection in
experimental part.
2. The attenuation in GFRP is almost 3 times higher
than in steel and the inspection from metal side was
performed.
3. As a result of the sample inspection in CIVA
software, the difference of amplitudes of wave
reflections from the interface and defect area is very
low. That is why it was difficult to locate the
delaminations in experimental part using 5 MHz
phased
array
transducer
and
Omniscan
measurement system. The reason of bad amplitude
difference is in acoustic impedances of interface of
Fig 11. Experimental set-ups of defect evaluation from metal side of
the object and defects [2]. The defects are made
steel to GFRP sample.
from polyethylene and oil inside, what influence on
the value of acoustic impedance of defects.
Therefore the signal was gained to find
delaminations in the sample.
4. According to S-scans approximate lengths of the
largest and medium delaminations are almost
coincides to theoretical values, but the length of
smallest defect which has diameter of 5 mm in the
task doesn’t equal to experimental size of 19 mm. As
a result all delaminations in joint of dissimilar
materials have almost the same lengths.
Fig 12. S-scan of the inspection of the largest and medium
delaminations in steel/GFRP sample with 5 MHz phased array.
5. According to S-scans the time of reflections from the

The evaluation of sample was performed from metal
side with echo impulse mode and special gel used as a
coupling media. In Fig. 11 the set-ups of defect
inspection of the joint of steel and GFRP with 5 MHz
phased array transducer are shown.
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Ultrasonic
non-destructive
evaluation of dissimilar material joints.
This research involves the inspection of bonding quality
of joint of steel and GFRP. Using CIVA software the object
was designed and the better frequency of transducer as
well as the side of the inspection was chosen. Using
Omniscan measurement system and 5MHz phased array
transducer the delaminations of the sample were found
experimentally. The lengths and time of reflection of
ultrasonic waves were measured and compared to
theoretically calculated values. As a result better
configuration for the inspection of joint of dissimilar
materials was found in this research.

interface are coincides to calculated values of 2.04 us
and repeats in the same time.
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Programuojama logika realizuojamų ziedinių
osciliatorių tyrimas
1Kauno

Vytautas Daunoras1, (vadovas doc. Ž. Nakutis1)
technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas
vytautas.daunoras@ktu.edu
osciliatorius, sudarytas bent iš vieno invertoriaus, kurio
išėjimas grįžtamuoju ryšiu sujungtas su jo įėjimu (2 pav.)
[9], [10].

I. ĮVADAS
Laiko intervalų matavimas yra klasikinis elektrinių
matavimų
uždavinys.
Tačiau
siekiant
aukštos
skiriamosios gebos ir mažų energetinių sąnaudų šio
uždavinio sprendimui ieškoma inovatyvių sprendimo
būdų. Paprastai yra naudojamas aukšto dažnio atraminis
generatorius, kurio impulsų periodas lemia skiriamąją
gebą. Kadangi skaitmeninės sistemos vartojama dinaminė
galia tiesiogiai priklauso nuo taktinio dažnio, tai jo
didinimas
labai
nepageidautinas
iš
baterijos
maitinamuose
elektroniniuose
laiko
intervalų
matuokliuose. Vienas iš žinomų sprendimo būdų remiasi
idėja naudoti žemo bei aukšto dažnio atraminius signalus.
Žemo dažnio signalas būtų naudojamas viso matavimo
metu, o aukšto dažnio signalas įjungiamas tik matuojamo
laiko intervalo pradžioje ir pabaigoje, siekiant patikslinti
skiriamąją gebą (1 pav.).

2 pav. Žiedinio osciliatoriaus panaudojus vieną NE elementą schema,
bei išėjimo signalas.

Šio osciliatoriaus išėjime gaunama vienetų bei nulių
seka, nes įeinantis signalas yra invertuojamas, o išėjimo
signalas grįžta į elemento įėjimą. Vieno loginio NE
elemento ŽO gali būti naudojamas generuoti dažnį,
siekiantis netgi 100 GHz ir daugiau [11]. Dažnį galima
keisti, sudarant ŽO iš nelyginio skaičiaus invertorių [11].
ŽO generuojamas dažnis apskaičiuojamas pagal (1) [11]:
f 

1
,
2nT

(1)

čia n yra invertorių skaičius, T linijų vėlavimas tarp
loginių elementų, matuojamas sekundėmis.
Paprasti žiediniai osciliatoriai yra labai primityvūs ir
generuoja signalą visą laiką, taip suvartodami papildomai
energijos, taigi naudojami valdomi ŽO(3 pav.).
1 pav. Laiko intervalo matavimo diagrama, naudojant žiedinius
osciliatorius.

Aukšto dažnio signalui generuoti naudojami žiediniai
osciliatoriai (toliau ŽO), nes juos galima paprastai įjungti
bei išjungti. Pagal literatūrą žiedinių osciliatorių
generuojamam taktiniam dažniui įtakos turi, fronto
nestabilumas (angl. Jitter) [1], temperatūra [2]–[4] bei
kaip projektas yra surenkamas (angl. fitting) į PLM
(programuojama loginė matrica).
ŽO naudojami PLM vidinės temperatūros [2]–[4],
įtampos kritimo [5] matavimams, mikroschemų senėjimo
įvertinimui [6]. ŽO taip pat naudojami kriptografiniams
tikslams: pseudo atsitiktinių skaičių generavimui [7] bei
neklonuojamų funkcijų įgyvendinimui [9], o taip pat laiko
į kodą keitikliams (TDC -Time to Digital Converter)
realizuoti [8]. Šio darbo tikslas yra ištirti ŽO stabilumą,
norint įvertinti galimybes jį panaudoti tikslaus laiko
intervalų matavimams.

3 pav.

Žiedinis osciliatorius valdomas loginiu IR elementu
(3 pav.). ŽO įjungiamas į en įėjimą padavus loginį vienetą.
B. Dažnio nestabilumo ir neatsikartojamumo šaltiniai
Žinoma, kad kylant loginių elementų vidinei
temperatūrai, generuojamas žiedinio osciliatoriaus
dažnis mažėja tiesiškai [2]–[4]. Nustačius šios
priklausomybės koeficientus eksperimentiškai, galima
realizuoti temperatūrai invariantišką laiko intervalo
matavimą, t.y. suskaičiavus atraminio generatoriaus
impulsus, įvesti pataisos koeficientus, kurie kompensuotų
temperatūros įtaką matavimo rezultatams.
Fronto nestabilumas (angl. Jitter) atsiranda tada, kai
signalo būsenos kitimas iš aukšto į žemą arba atvirkščiai
fliuktuoja, t.y. momentas neatsikartoja laiko ašyje [1].
Fronto nestabilumo įtaką galima sumažinti naudojant
daugiau nei vieną invertorių, turintį ŽO. Naudojant daug
invertorių, vienas gali aplenkti, kitas vėluoti, taip sumine

II. LITERATŪROS APŽVALGA
A. Žiediniai osciliatoriai
Žiedinis

osciliatorius,

tai

Valdomo žiedinio osciliatoriaus elementu schema.

savaime generuojantis
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prasme kompensuodami vienas kito fronto nestabilumus.
Realizuojant ŽO PLM technologija, generuojamas
dažnis gali priklausyti nuo sintezės ir surinkimo
rezultatų. PLM projekto surinkimo procesas (angl. fitting,
implementation) apima loginių elementų paskirstymą ir
išdėstymą į konkrečios matricos architektūrinius
elementus, sujungimų tarp jų trasavimą. 3 pav. parodyta,
kaip Altera Quartus aplinka, atlikus pakartotinę ŽO
surinkimą, keičiasi matricoje panaudojamų loginių
elementų tarpusavio padėtis ir tuo pačiu sujungiamųjų
resursų tarp jų charakteristikos (ilgis, išsišakojimai).
Galima prognozuoti, kad dėl to gali priklausyti ŽO
generuojamas dažnis. Nustatyti koks gali būti tokios
priklausomybės pobūdis, yra šio tyrimo vienas iš tikslų.

blokinė diagrama pavaizduota 4 pav.
ŽO periodo matavimai atliekami naudojantis firmos
Altera įterptiniu loginiu analizatoriumi (ĮLA) „Signal tap“
[15], kuris kartu su ŽO aprašu realizuojamas PLM
komponente. ŽO signalo išvedimas į fizinį PLM prievadą
ne visada galimas, dėl aukšto generuojamo dažnio.
Paprastai ekonominės klasės PLM išorinių prievadų
pralaidumas neviršija 100 MHz juostos, nors vidiniai PLM
resursai gali funkcionuoti taktuojant 300 MHz–500 MHz
dažniu. ŽO pusperiodis matuojamas panaudojant
paprastą inkriminuojantį skaitiklį (4 pav.), kuris
taktuojamas FPK generuojamu 300MHz signalu. Siekiant
dar labiau padidinti laiko intervalo (ŽO dažnio) matavimo
skiriamąją gebą, ŽO generuojamo signalo dažnis
dalinamas dalikliu, kaip parodyta 5 pav. Kadangi ĮLA
taktuojamas daliklio išėjimo signalu, kuris 10 kartų
mažesnis negu ŽO dažnis, tai laikiniai reikalavimai ĮLA
realizavimui mažėja. Priešingu atveju, pačio ĮLA
realizavimas susiduria su sunkumais dėl vidinių laikinių
reikalavimų (nusistovėjimo ir išlaikymo laikų) pažeidimų
PLM komponente. 5 pav. parodytas signalas Enable yra
susietas su naudojamo maketo išoriniu mygtuku, kurio
pagalba valdomas (paleidžiamas ir stabdomas)
generavimo ir matavimo procesas.

4 pav. PLM surinkimo vaizdas, atlikus pakartotinę ŽO sintezę bei
surinkimą.

III. TYRIMO METODIKA
Šiame darbe tiriami šie ŽO parametrai:
 Dažnio priklausomybė nuo invertorių skaičiaus,
 Dažnio priklausomybė nuo naudojamos PLM,
 Surinkimo proceso įtaka generuojamam dažniui,
 Laikinių parametrų stabilumas.

6 pav. ŽO periodo matavimo stendo aprašas QUARTUS aplinkos
blokine schema.

IV. TYRIMŲ REZULTATAI
A. ŽO dažnio priklausomybė nuo loginių elementų
skaičiaus

5 pav. Žiedinio osciliatoriaus generuojamo dažnio tyrimų stendo
blokinė diagrama.

Skaitmeninių įrenginių aprašų (HDL kalba)
modeliavimas atliekamas funkciniame (angl. functional
simulation) arba laikinių diagramų (angl. timming
analysis, simulation) lygmenyje. PLM pagalba realizuoto
ŽO modeliuoti neįmanoma, nes funkcinis modeliavimas
nevertina kombinacinės logikos vėlinimų. Laikinis
modeliavimas atliekamas po surinkimo, vertina vėlinimus
ir iš principo būtų tinkamas ŽO modeliavimui. Vieni PLM
gamintojai nerekomenduoja ŽO modeliavimo dėl mažo ir
negarantuojamo rezultatų patikimumo. Todėl buvo
nuspręsta tyrimus atlikti eksperimentiškai, bet ne
modeliavimo būdu. Eksperimentinio bandymų stendo

7 pav. Dažnio priklausomybė nuo žiediniame osciliatoriuje
naudojamų invertorių skaičiaus ir PLM tipo.

Matavimai buvo atlikti su trejais skirtingais PLM
mikrograndynais: Cyclone5 5CSEMA5F31C6 (85000
tūkst. loginių elementų) [12], Cyclone3 EP3C25F324C6
(25000 tūkst. loginių elementų) [13] bei Cyclone2
EP2C35F672C6N (35000 tūkst. loginių elementų) [14].
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Matavimai atlikti kambario temperatūroje 22 oC. Dažnio
matavimo rezultatai pateikti 6 pav.
Dažnio priklausomybė nuo loginių elementų skaičiaus
yra panaši visų trijų PLM mikrograndynų atveju. dėsniu.
Galime pastebėti, kad naudojant mažiausio resursų
skaičiaus PLM (Cyclone 3) mikrograndyną, gaunamas
didesnis generuojamas dažnis. Realizuojant 50-ies
invertorių ŽO su Cyclone 3 PLM, išmatuotas dažnis gautas
5.257MHz didesnis, lyginant su jo realizacija Cyclone 5
šeimos komponente. Šis dažnio skirtumas gali būti
paaiškinamas mažesniais vidiniais atstumais o todėl ir
vėlinimais, tarp loginių elementų po surinkimo proceso
Cyclone 3 komponentuose, lyginant su Cyclone 5
komponento atveju

nurodantis kiek daug laiko (skaičiavimo pastangų)
bus skiriama išdėstant projekto elementus. Detalaus
koeficiento apibrėžimo gamintojas nepateikia.
 Trasavimo algoritmo koeficientas (REM- Router
Effort Multiplier) – tai parametras reguliuojantis kiek
laiko bus skiriama ieškant tarpusavį projekto
elementų tarpusavio sujungimų konfigūracijos.
Detalaus
koeficiento
apibrėžimo
gamintojas
nepateikia.
Matavimams buvo naudojamas iš 500 invertorių
sudarytas ŽO. Toks ŽO pasirinktas todėl, kad surinkimo
įtaka generuojamam dažniui būtų labiau juntama.
1 lentelė. ŽO sudaryto iš 500 invertorių dažnio stabilumo bandymai.
Standartinis
Dažnio vidurkis,
Nr. PEM REM
SEED
dažnio nuokrypis,
MHz
MHz
1
1
1
1
3.773
0,004
2
1
1
1000
3.752
0.006
3
1
1
100000
3.777
0.004
4
1
1
1000000
3.757
0.014
5
1
1,5
1
3.770
0.004
0.005
6
1
1,5
1000
3.750

B. ŽO surinkimo įtaka dažniui
PLM projektavimo aplinkų suautomatizuoto surinkimo
programinės priemonės realizuojamos optimizacinių
algoritmų pagrindu, kurių pasiekiami rezultatai (šiuo
atveju komponentų išdėstymas ir tarpusavio sujungimų
radimas) priklauso nuo užduodamo pradinio taško (angl.
Seed). Taigi, net tas pats projektas kiekvieną kartą gali
būti surenkamas kitaip. ŽO dažnio matavimai buvo atlikti
su įvairaus dydžio ŽO bei surenkant kiekvieną ŽO po 10
kartų, naudojant Cyclone 3 EP3C25F324C6 komponentą.
Vidutinė dažnio vertė ir jos maksimalios bei minimalios
reikšmės parodytos 7 pav.
Δmax

300.00

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
-2.00
-3.00

Periodas, ns

250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

Skirtumas nuo vidurkio, ns

Δmin

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

1,5
1,5
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5

100000
1000000
1
1000
100000
1000000
1
1000
100000
1000000

3.774
3.751
3.744
3.729
3.748
3.810
3.757
3.743
3.760
3.812

0.005
0.012
0.004
0.011
0.012
0.004
0.009
0.006
0.004
0.005

Matavimai buvo kaupiami į 1024 elementų turintį
masyvą iš kurio skaičiuojamas rezultatų vidurkis. Iš
standartinio dažnio nuokrypio matome, kad žiedinio
osciliatoriaus dažnis svyruoja nuo 0,1 % iki 1 %. Taip pat
matome, kad dažnis pasiskirstęs pagal normalinį skirstinį
(8 pav.).

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

450

Invertorių skaičius

400
350

8 pav. Periodo trukmės priklausomybė nuo loginių NE elementų
skaičiaus.

300
250

n

Tam, kad įsitikinti jog QUARTUS aplinka kiekvieną
kartą surinkimą įvykdo naujai, ŽO loginių elementų
skaičius keičiamas tarp gretimų matavimų. Matome kad
periodo trukmė svyruoja nuo 1ns prie 50 invertorių ir
8 ns prie 500. Tyrimas užtruko gana ilgai. Įtakos
rezultatams galėjo turėti ir kambario temperatūros
kitimas.
Žiediniai osciliatoriai taip pat buvo tiriami rankiniu
būdu, keičiant tris Quartus aplinkos surinkimo proceso
nustatymus (1 lentelė):
 Seed – tai koeficientas, aprašantis pradinį
optimizavimo algoritmo tašką. Vertė gali būti bet
koks teigiamas skaičius.
 Elementų išdėstymo algoritmo koeficientas (PEMPlacement Effort Multiplier) – tai parametras,

200
150
100
50
0
3.76

9 pav.

3.765

3.77

3.775

3.78

3.785

3.79

3.795

3.8

3.805

Dažnis, MHz
ŽO dažnio skirstinio histograma.

C. Dažnio kitimas naudojant to pačio modulio PLM
PLM komponento senėjimo įtakai įvertinti, buvo atlikti
bandymai su trimis to paties tipo mikrograndynais
Cyclone 2 EP2C35F672C6, iš kurių vienas yra senesnis 4
metais (9 pav.). Dažnio nevienodumas tarp vienu metu
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Dažnis, MHz

pagamintų PLM ŽO gali būti aiškinamas gamybine
parametrų sklaida. Realizuojant neklonuojamoms
funkcijoms tai yra privalumas, tačiau laiko intervalo
matavimo atveju bus būtinas kalibravimas. Kalibravimą
reikėtų kartoti tam tikru periodiškumu, nes iš 9 pav.
matyti, kad senėjimo procesai daro didesnę įtaką, negu
gamybinis išsibarstymas. Tiesa, tai teigti galima tik
preliminariai, nes matavimų imtis yra nepakankama.

[4]

[5]

[6]

40
35
30
25
20
15
10
5
0

[7]

[8]

[9]

50

100

200

300

400

500

[10]

Invertorių skaičius
2009m.

2009m.

2005m.
[11]

10 pav. Dažnio palyginimas naudojant tris vienodo modulio PLM.

[12]

V. IŠVADOS
Ištirta kaip Altera Cyclone II, III ir V šeimos PLM
komponentais realizuojamo ŽO generuojamas signalo
periodas priklauso nuo naudojamų invertorių skaičiaus.
Generuojamo signalo periodo trukmė tiesiškai didėja,
didinant invertorių skaičių žiediniame osciliatoriuje. ŽO
generuojamas dažnis priklauso nuo PLM tipo dydžio
mažesnėse gautas aukštesnis dažnis. Surinkimo
algoritmų parametrai generuojamo dažnio vertei ženklios
įtakos neturėjo.
Norint ŽO naudoti tiksliam laiko intervalų matavimui
yra būtinas periodinis kalibravimas atraminiu, pvz.,
kvarciniu generatoriumi, pasižyminčiu mažesniu
jautrumu temperatūrai bei senėjimo efektams.
Kadangi ŽO dažnio matavimo prie įvairių parametrų
eksperimentiniai tyrimai užtrunka palyginus ilgai, tai
kintanti aplinkos ir pačios PLM temperatūra gali įtakoti
stabilumo tyrimo rezultatus. Ateityje planuojama
bandymus
pakartoti,
kontroliuojant
aplinkos
temperatūrą.
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ABSTRACT
Vytautas, Daunoras. Programmable logic based ring
oscillators investigation.
Time interval measurement is a classical task of electronic
measurements. However, achievement of high-resolution
and low power time-to-digital converters (TDC) is still a
challenge. This paper focuses on the implementation of ring
oscillators (RO) using Altera Cyclone II, III and V families
FPGA devices. Period of generated signal increases linearly,
by increasing the number of inverters used in RO.
Generated frequency depends on the number of internal
resources of FPGA device. RO implemented in smaller
FPGAs generate higher frequency signals compared to
bigger ones. Changing fitting settings didn’t influence
generated frequency significantly. In order to use ROs for
time-to-digital converters implementation a periodical
calibration is preferable for the achievement of accurate
time measurement. Calibration can be executed using
external quartz generator which is less dependent on
ambient temperature and aging.
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1Kauno

šiekia makšimalią momentinę štiprintuvo galią, Analižeš
režultatai pavaižduoti grafiškai (1 pav.)

I. ĮVADAS
Vieni iš pagrindinių šiandienineš elektronikoš
inžinerijoš šiekių yra mažinti energijoš šąnaudaš, mažinti
gabarituš ir gerinti atliekamų funkcijų kokybę. Sioš
tendencijoš neaplenkia ir profešionalių akuštinių šištemų
įrangoš, taip pat ir galioš štiprintuvų. Del dažniaušiai
ribotų
energijoš
išteklių,
ribojamų
išlaidų
tranšportavimui ir žmogiškiešiemš ištekliamš, bei
šiekiant aukštų akuštinių šištemų kokybeš rodiklių,
naudingumo koeficientaš (NK), įrangoš švoriš ir kokybeš
parametrai yra ypatingai aktualuš.
Dauguma rinkoje šiulomų produktų naudoja
inžineriniuš šprendimuš, kurie koncentruoti tik į kai
kuriuoš iš minetų šiekių. Pavyždžiui, impulšo plocio
moduliacijoš principu veikianciuoše galioš štiprintuvuoše
pašiekiamaš dideliš NK , taciau praštešni šuštiprinto
šignalo kokybiniai rodikliai – intermoduliaciniai ir
netiešiniai iškraipymai, velinimaš, elektromagnetiniai
trikdžiai. Stiprintuvuoše, kurių štiprinimo laipšnių
aktyvieji elementai dirba tiešiniu režimu, galimi gerešni
šignalo kokybiniai parametrai, taciau del mažo NK.
šušiduriama šu išškiriamoš šilumineš energijoš
perdavimo aplinkai problemomiš , dideliaiš įrenginio
gabaritaiš ir švoriu.

1 pav.

Iš grafiko matyti, kad štiprintuvaš didžiąją laiko dalį į
apkrovą atiduoda mažą makšimalioš galioš dalį. Kitaip
tariant – šąlyginai nedidelei vidutinei galiai (vidutine
galia pažymeta štatmenimiš) reikalingaš dideliš įtampoš
amplitudeš švyravimaš (angl. headroom).
Siš tyrimaš leidžia daryti prielaidą, kad galioš
štiprintuvui, kurio nominali galia 4278 W (galinio laipšnio
maitinimo įtampoš +185 V ir -185 V) blogiaušiu galimu
atveju pakaktų 1128 W maitinimo šaltinio (nevertinant
NK).

II. REALIŲ MUZIKINIŲ SIGNALŲ TYRIMAS
Siekiant iššiaiškinti reikalinguš parametruš galioš
štiprintuvui, buvo atliktaš tyrimaš. Tyrimo metu
analižuota 50 mužikinių įrašų, šurinkuš kuo įvairešnių
žanrų bei šušpaudimo laipšnių. Tyrimo metu, be kitų
duomenų, nuštatyta, jog realių mužikinių šignalų galioš
koeficientaš (šantykiš tarp makšimalioš momentineš ir
vidutineš galioš) yra labai dideliš (1 lentele).
1 lentele. Mužikinių šignalų parametrai.
Parametras
Vidurkis
Amplitudeš koef.
5,35
Amplitudeš koef. dB
14,56
Galioš koef.
35,2
Laiko dališ kai
amplitude didešne už
26,89
vidutinę
Vidutine galia kai
nominali štiprintuvo
474
galia 4278W, W

Min
2,75
8,8
7,59

Max
12,74
22,11
162,38

18,26

31,17

53

1128

1 pav. Laiko dališ, kai viršijama nurodyta galia.

III. MODULIUOTOS MAITINIMO ĮTAMPOS TECHNOLOGIJA
Sioš technologijoš štiprintuvai iššiškiria iš kitų tuo, kad
šudaryti iš dviejų modulių - AB klašeš štiprintuvo (žemoš
įtampoš galioš štiprintuvaš – ZĮGS), kuriš maitinamaš
įtampa, kurią moduliuoja aukštoš įtampoš galioš
štiprintuvaš (AĮGS). ZĮGS maitinimo įtampa lygi ZĮGS
išejimo įtampai šu palaikomu ne mažešniu 6 voltų
viršįtampiu (2 pav.)

Tyrimai buvo atliekami projektuojant 4278W/kanalui
nominalioš galioš štiprintuvą (makšimali momentine
8556W). Tirtaš atvejiš kai įrašo amplitudeš makšimumaš

2 pav.
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Pritaikant šią technologiją AB klašeš štiprintuvo NK
ženkliai padidintaš. Teoriškai, B klašeš štiprintuvo
makšimaluš NK 78,5 % [1] (harmoniniam šignalui).
Projektuojamame štiprintuve ZĮGS maitinimo įtampoš
moduliavimui naudojama impulšo plocio moduliacija
(IPM), nufiltruojama moduliacijoš aukšto dažnio šignalo
dedamoji. Siuo metu pašiektaš didešniš nei 90 %
maitinimo bloko (įškaitant ir moduliaciją) NK., įtampoš
užaugimo greitiš 60 V/µS ešant 6 Ω apkrovai. IPM dažniš
– 600 kHž.
Technologijoš efektyvumui įrodyti buvo atliktaš
tyrimaš šu kitų gamintojų škirtingų technologijų galioš
štiprintuvaiš. Išmatuotaš trijų panašioš galioš štiprintuvų
NK, tolygiai didinant galią atiduodamą į apkrovą (3 pav).

IV. PROBLEMOS PROJEKTUOJANT MMĮ TECHNOLOGIJA
Siuo metu pagal šurinktuš duomeniš rinkoje yra du
gamintojai naudojantyš panašią technologiją – Yamaha
(EEEngine technologija) [2] ir Martin Audio [3], taciau
pateikiami tik reklaminiai aprašymai, o tikšlių duomenų
pateikiama nera. Techniniuoše aprašymuoše (šervišo) kai
kuriuoš šchemoš dalyš panaikintoš, todel kitų gamintojų
šprendimuš analižuoti šunku.
Galima išškirti pagrindineš problemaš šu kuriomiš
šušidurta projektuojant galioš štiprintuvą šu MMĮ:
1. AĮGS išejimo šignalo fažeš pošlinkiš po filtro. AĮGS
įejimo šignalaš paimamaš nuo ZĮGS išejimo, todel
šiekiant palaikyti kuo mažešnį viršįtampį AĮGS
išejime ZĮGS atžvilgiu, reikalingaš kuo mažešniš fažeš
pošlinkiš. Siuo metu pašiektaš 7̊ fažeš pošlinkiš
štiprinant 20 kHž harmoninį šignalą (2pav.)
2. AĮGS problemoš apkrovuš realia apkrova. Tyrimamš
naudotaš garšiakalbio dežeje šu fažoinvertoriumi
modeliš. Apkrovuš štiprintuvą modeliuota apkrova
(5 pav.), iškraipomaš AĮGS išejimo šignalaš(4 pav.).
Zemų dažnių garšiakalbiai pašižymi dideliu riteš
induktyvumu, todel aukštų dažnių juoštoje ženkliai
padidejęš impedanšaš (6pav.) išderina AĮGS filtrą,
kuriš derintaš 4 Ω–8 Ω apkrovai.

3 pav. NK priklaušomybe nuo galioš AB, H ir D klašių galioš
štiprintuvuoše.

Pagal gautuš duomeniš matyti, kad makšimaliai
apkrovuš D klašeš štiprintuvą NK lyguš 92 %, o AB klašeš
NK beveik lyguš teoriniam naudingumui. Iš tirtų
mužikinių šignalų nuštatyta, kad vidutineš galioš šantykiš
štiprinant mužikiniuš šignaluš šu nominalia štiprintuvo
galia švyruoja nuo 1,2 % iki 26,4 %, vidutiniškai 11,1 %.
Taigi, štiprintuvo, kurio nominali galia 1000 W, vidutine
galia atiduodama į apkrovą yra apie 110 W. Prie tokioš
galioš tirto D klašeš štiprintuvo NK, yra 66 %, o AB - tik
26 %.
Panaudojant moduliuotoš maitinimo įtampoš (MMĮ)
technologiją, NK yra šiek tiek mažešniš už D klašeš
štiprintuvo, bet priklaušomybe nuo atiduodamoš galioš į
apkrovą išlieka panaši.
Kitaš MMĮ technologijoš privalumaš – galimybe
maitinti galinį laipšnį didešne įtampa. Rinkoje ešancių
lauko
tranžištorių
(komplementarineš
poroš)
makšimaluš leištinaš šantakoš-ištakoš potencialų
škirtumaš 200V, todel štiprintuvų galią riboja maitinimo
įtampa (+100 V/-100 V). Projektuojamame įrenginyje
naudojant minetą technologiją, štiprinant vieną
pušperiodį, kito pušperiodžio įtampa šumažinama iki
+12 V/-12 V, todel naudojant tuoš paciuš tranžištoriuš
maitinimo įtampą galima padidinti iki +188 V/-188 V.
Kadangi štiprintuvo galinio laipšnio maitinimo įtampoš
moduliavimui naudojamaš ne pilnaš tiltaš, todel išlieka
galimybe tiltu jungti du atškiruš štiprintuvuš. Tokš
jungimaš negalimaš daugumai D klašeš štiprintuvų ir tai
laikoma vienu didžiaušiu šioš klašeš trukumų
profešionalioše akuštineše šištemoše.

4 pav. AĮGS ir ZĮGS išejimo šignalo įtampoš (apkrauta Beyma
18P1000 modeliu).

5 pav. Beyma
18P1000
garšiakalbio
ešancio
dežeje
fažoinvertoriumi (Vb = 230l, Fb = 52 Hž) ekvivalentine šchema.

šu

6 pav. Beyma
18P1000
garšiakalbio
ešancio
dežeje
šu
fažoinvertoriumi (Vb = 230l, Fb = 52 Hž) impedanšo priklaušomybe nuo
dažnio.

22

E2TA - 2015
Problema iššpręšta šudariuš grįžtamą ryšį (paklaidoš
štiprintuvo pagalba) šu priešingo poliarumo AĮGS dalimi.
1. Energijoš
akumuliacija.
Pagal
techniniuš
reikalavimuš, projektuoto štiprintuvo momentine
šumine abiejų kanalų galia gali šiekti 17,2 kW ešant
4 Ω/kanalui apkrovai. Atlikuš tyrimuš nuštatyta,
kad daugumoje atvejų impulšu, kurie šiekia
makšimalią galią, pašikartojimo dažniš krenta nuo
450 Hž iki 40 Hž. Impulšų šekoš trukme apie
200 mš, ciklo periodaš apie 400 mš. Sie parametrai
štipriai varijuoja nuo mužikinio šignalo tempo ir
ritmo, taciau jie višiškai nekoreliuoja šu maitinimo
tinklo dažniu. Mineto modelio atveju vienam ciklui
atkurti reikia 461 J energijoš. Sio ciklo pirmomš
20 mš (tinklo periodaš) reikia 96,8 J. Norš teoriškai
nominalią tinklo šrovę ribojant iki 32 A, per vieną
periodą galima iš tinklo paimti 147 J energijoš,
taciau šušidariuš atvejui, kad mužikinio šignalo
ciklo pradžia šutapš šu tinklo faže artejancia į 0 ̊ ar
180̊ energijoš iš tinklo pritrukš, todel reikalingaš
dideliš energijoš kiekiš šukauptaš įrenginyje.
Siekiant palaikyti štabilią įtampą AĮGS maitinimui,
šuprojektuotaš
aktyvuš
galioš
koeficiento
korektoriuš, neš be jo neįmanoma tenkinti
energijoš iš tinklo poreikio. Energijai akumuliuoti
naudojama kondenšatorių baterija išlygintai tinklo
įtampai, kondenšatorių baterija AĮGS maitinimui,
dališ energijoš šukaupiama induktyviniuoše filtrų
elementuoše. Leištinaš šukauptoš energijoš kiekio
švyravimaš 55 J. Didešniš švyravimaš daro įtaką
štiprintuvo galiai. Iš višo įrenginyje kaupiama virš
500 J energijoš.

2. MMĮ technologijoš pagalba, galioš štiprintuvo NK gali
buti padidintaš apie 3 kartuš, matuojant prie vidutineš
galioš.
3. Del paštovių AB klašeš maitinimo įtampų
panaikinimo ešant MMĮ, galiniame laipšnyje naudojant
tuoš paciuš tranžištoriuš AB klašeš štiprintuvo vieno
kanalo nominalią galią galima padidinti nuo 1000W iki
4300W.
4. Galioš štiprintuvo optimižavimaš be padidintoš
galioš leido dvigubai šumažinant turį, apie 3 kartuš
šumažinant švorį, pašiekti mažešnį energijoš šuvartojimą
ir tolygiau apkrauti maitinimo tinklą, išlaikant AB klašeš
štiprintuvo garšo kokybę.
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ABSTRACT
Justinas Barakauskas. Power amplifier efficiency
increase by using modulated voltage power supply.
This analytical article presents an innovative technology
used to increase efficiency and power of professional power
amplifiers. This technology combines the best parameters
taken from AB and D class amplifiers: efficiency and power
from class D and sound quality from class AB.
The article is based on the experiments and simulations
that were later used as theoretical background of designed
8600W power amplifiers.

V. ISVADOS
Atlikuš tyrimuš nuštatyta, kad:
1. Pašinaudojant mužikinių šignalų šavybe, jog
makšimali momentine ir vidutine galia vidutiniškai
škiriaši 35,2 karto, galima ženkliai optimižuoti
projektuojamo galioš štiprintuvo maitinimo bloką ir
aušinimo dališ.
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Šnekos atpažintuvų sujungimo galimybių
tyrimas
1Kauno

Gintarė Bartišiūtė1, Gintarė Paškauskaitė1
technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas
gintare.bartisiute@gmail.com
Dažniausiai šiuo metu naudojamas matematinis balso
atpažinimo modelis yra paslėptos Markovo grandinės
(PMM). Jose randama labiausiai tikėtina ištartoji balso
komanda (atskiras žodis ar žodžių seka) pagal tam tikrus
užduotus parametrus bei tenkinant tam tikrus
apribojimus [2]. Atpažinimo modelio parametrai
gaunami mokymo metu, o mokymas atliekamas pagal
didelio skaičiaus įvairių diktorių balso įrašus (garsynus),
kurie turi būti tinkamai anotuoti (sužymėti fonetiniai,
skiemeniniai, kirčio, leksiniai bei sintaksiniai vienetai).
PMM technologija buvo panaudota lietuviškam
ATP_LT atpažintuvui sukurti. Pradinė atpažintuvo versija
apmokyta remiantis 50 diktorių (po lygiai vyrų ir
moterų) skaitomų lietuviškų tekstų balso įrašais (iš viso
50 val. įrašų). ATP_LT atpažintuvo akustiniams
modeliams sudaryti buvo naudojamas atviro kodo
programinių priemonių rinkinys HTK v.3.2 (Hidden
Markov Toolkit), kurio detalų aprašymą galima rasti [3].
Pirmiausia garsyno įrašai buvo transformuoti į požymių
vektorių sekas. Tuo tikslu garso įrašai buvo dikretizuoti
16 kHz dažniu ir suskaidyti 20 ms trukmės analizės
langais 10 ms paslinktais vienas kito atžvilgiu
(persidengiantys analizės langai). Kiekviename analizės
lange buvo įvertinama šnekos signalo energija ir signalo
spektras. Spektro reikšmės buvo grupuojamos su 26
“filtrais”, kurie buvo išdėstyti netiesinėje (melų) dažnio
skalėje. Remiantis filtrų išėjimais toliau buvo
apskaičiuojama 12 melų dažnio kepstro koeficientų.
Signalo energijai ir kepstro koeficientams buvo
papildomai apskaičiuojami jų pirmosios ir antrosios eilės
skirtumai laiko atžvilgiu. Taigi, vieną 20 ms trukmės
signalo analizės langą atitiko 39 komponentes turintis
požymių vektorius. Galiausiai, požymių vektoriai buvo
normalizuojami, iš kiekvienos komponentės atimant tos
komponentės
reikšmių
vidurkį.
Akustiniam
modeliavimui naudotas 141 fonetinių vienetų (angl.
monophones) rinkinys, atsižvelgiantis į balsių ilgumo ir
kirčiuotumo savybes bei priebalsių palatališkumo
savybę. Dvibalsiai ir afrikatos buvo modeliuojami kaip
savarankiški fonetiniai vienetai. Apmokymo rezultatas
yra maždaug 75 000 galimų kontekstinių fonemų (angl.
triphones), kurias atspindi arti 40 000 skirtingų paslėptų
Markovo grandinių modelių [1].
Nelietuviško atpažintuvo panaudojimas remiasi
daugiakalbio atpažinimo principais, t.y. tikintis, kad
vienos kalbos (paprastai, mažesnės) fonetinės savybės
nemaža dalimi atsispindi kitos kalbos (paprastai,
didesnės)
akustiniuose-fonetiniuose
modeliuose.
Mokymo tikslas šiuo atveju yra rasti, kurie kitos kalbos

I. ĮVADAS
Maždaug 15 pastarųjų metų laikotarpyje šnekos
technologijos (atpažinimas, sintezė, asmens patikra
pagal balsą) tapo pramoninio informacinių technologijų
panaudojimo objektu daugelyje žmogaus veiklos sričių.
Viena iš sėkmingiau plintančių šnekos atpažinimo
technologijų
taikymo
sričių
yra
medicininio
dokumentavimo automatizavimas. Taip taupomas
aukštos kvalifikacijos medicinos personalo darbo laikas
rutininėms
dokumentavimo
operacijoms
atlikti,
palengvinamas
ir
pagreitinamas
kompiuterinis
informacijos pateikimas bei jos paieška. Šnekos
atpažinimas pakeičia įprastinį dokumentų ar jo elementų
registravimą paprastu diktavimu balsu. Derinant tai su
moderniomis kompiuterinėmis - interneto – telefonijos
priemonėmis sudaromos galimybės dokumentavimą
atlikti bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu. Tam tikrais
atvejais kai kurie dokumentai gali tapti prieinamais ir
pacientams, suteikiant jiems galimybę juos koreguoti bei
papildyti.
Vienas iš sėkmingų medicininio dokumentavimo
automatizavimo žingsnių buvo 2012–2013 metais
vykdytas Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 metų
programos projektas „Hibridinė atpažinimo technologija
balso sąsajai (INFOBALSAS)“. Projekto rezultatas hibridinis internetinis atpažintuvas, planuojamas diegti
elektroninio sveikatos įrašo informacinėje sistemoje
“Foxus”. Detalesnė informacija apie projektą ir jo
rezultatus pateikta [1]. Projekto trukmė buvo tik
pusantrų metų, todėl dviejų šiame projekte naudotų
atpažintuvų sujungimo galimybių tyrimas liko pilnai
neišnagrinėtas. Darbe bus naudojamasi projekto
INFOBALSAS vykdymo metu gautais rezultatais ir bus
ieškoma būdų kaip sujungti lietuvišką atpažintuvą
ATP_LT ir lietuvių kalbai adaptuotą ispanų kalbos
atpažintuvą ATP_SP.
Lygiagretus dviejų atpažintuvų naudojimas yra
prasmingas, jei, vienam atpažintuvui klystant, kitas
priima teisingą sprendimą ir atvirkščiai. Nelietuviško
atpažintuvo svarbiausi privalumai yra suderinamumas
su kitais programiniais standartais, kas aktualu
integruojant
atpažinimo
modulius
su
kitomis
techninėmis bei programinėmis priemonėmis. Šiuose
atpažintuvuose įterpta eilė šnekos signalo apdorojimo
modulių (triukšmo apdorojimo, signalo aptikimo, „bargein“ ir kitos procedūros), tačiau patys statistinio
atpažinimo modelio parametrai gauti, naudojant kitos
kalbos (anglų, ispanų ar pan.) garsynus.
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akustiniai modeliai geriausiai aprašo lietuvių šnekos
fonetinių vienetų savybes. Tinkamų fonetinių vienetų
sekų (transkripcijų) lietuviškoms komandoms atpažinti
parinkimas yra centrinis adaptavimo („mapping“)
uždavinys. 2009–2010 m. atlikti eksperimentai, kurių
aprašymas pateiktas [4] straipsnyje, parodė, kad ispanų
kalbos fonetinė sistema žymiai artimesnė lietuviškai, nei
angliška, todėl kaip kitakalbis lietuvių kalbai adaptuotas
atpažintuvas pasirinktas ispanų kalbos atpažintuvas,
platinamas su Windows‘7 operacine sistema.

objektą (pavyzdį) sudarė abiejų atpažintuvų sprendimai
konkrečiam garso įrašui. Mokymo imtį iš viso sudarė
35007 objektai (TF ir FT įrašus atitinkantys sprendimai).
Ši mokymo imtis pasižymėjo labai didele mokymo
objektų kiekio skirtingose klasėse disproporcija. Klasė
TF turi 33650 objektų, o klasė FT – tik 1357 objektus. Tai
reiškia, kad paprasčiausia „nemokyta“ („akla“)
sprendimo taisyklė teigianti „jei atpažintuvų sprendimai
skiriasi, pasirink geresniojo atpažintuvo ATP_LT
sprendimą“ veikia 33650/35007*100 % = 96,12 %
tikslumu. Mokymo rezultate gauta hibridinė sprendimo
taisyklė bus naudinga tik tada, jei sugebės viršyti šios
“aklos” taisyklės tikslumą.
Kiekvienas mokymo imties objektas buvo aprašytas
70 požymių, kurie paaiškinti 2 lentelėje.

II. TYRIMO OBJEKTAS
2013 m. buvo atlikta išsami atpažintuvų ATP_LT ir
ATP_SP papildomumo analizė taikomosios srities
garsyno (MEDIC) pagrindu (išsamesnė informacija apie
MEDIC garsyną pateikta [1]). Kiekvienam iš atpažintuvų
ATP_SP ir ATP_LT buvo pateikti atpažinti 175440 garso
įrašai (175440 = 731 komanda x 12 diktorių x 20 tos
pačios komandos tarimų). Pagal abiejų atpažintuvų
pateiktus atsakymus (sprendimus), įrašai buvo
suskirstyti į poaibius. Šie poaibiai detaliai atskleidžia
ATP_LT ir ATP_SP papildomumą. Jie glaustai apibūdinti 1
lentelėje.

2 lentelė. Požymiai, kuriais aprašoma mokymo imtis, hibridiniam
sprendimų priėmimo blokui sudaryti
Požymio
Paaiškinimas
pavadinimas
sp_prob
SP atpažintuvo pateikto sprendimo patikimumo
įvertis [0,...,1000]
sp_supp
Jei SP atpažintuvo pateiktas sprendimas sutampa
su LT atpažintuvo pateikta 2-aja (arba 3-aja)
alternatyva, šis parametras nurodo, kiek ši 2-oji
(arba 3-oji) LT alternatyva yra prastesnė už 1-ąjį
(prioritetinį) LT sprendimą (logaritminės
tikimybės prasme). Jei LT atpažintuvas nepateikia
alternatyvių sprendimų, arba jei SP atpažintuvo
siūlomas sprendimas nesutampa su LT
atpažintuvo alternatyvomis, šiam požymiui
priskiriama reikšmė 10.
lt_prob
LT atpažintuvo pateikto sprendimo patikimumo
įvertis, matuojamas vidutine logaritmine
tikimybe signalo analizės langui. Frazės pradžioje
ir pabaigoje galimai esančios tylos atkarpos į šį
įvertinimą neįtraukiamos
lt_delta_prob
Patikimumo įverčių skirtumas tarp prioritetinės
ir 2-osios LT atpažintuvo alternatyvos. Jei LT
atpažintuvas nepateikia alternatyvių sprendimų,
šiam požymiui priskiriama reikšmė 10
sil_prob
Patikimumo įvertis apibūdinantis, kaip frazės
pradžia ir pabaiga atitinka „tylos“ PMM
(logaritminės tikimybės prasme)
gender
dvireikšmis požymis, nusakantis kalbėtojo lytį
(m, f)
lt_a
Proporcija (%), kurią LT atpažintuvo pateiktame
prioritetiniame sprendime (frazėje) sudaro „a“
raidės. Pvz. jei LT atpažintuvas pateikia
prioritetinį sprendimą „bronchų astma“, tai šis
požymis lygus 16,7 % (2 raidės iš 12)
lt_b
Proporcija (%), kurią LT atpažintuvo pateiktame
prioritetiniame sprendime (frazėje) sudaro „b“
raidės. Pvz. jei LT atpažintuvas pateikia
prioritetinį sprendimą „bronchų astma“, tai šis
požymis lygus 8,3% (1 raidė iš 12)
...
lt_ž
žr. požymių lt_a ir lt_b paaiškinimus aukščiau
lt_space
žr. požymių lt_a ir lt_b paaiškinimus aukščiau
sp_a
Toliau tokiu pat būdu transformuojamas SP
atpažintuvo sprendimas, žr. požymių lt_a ir lt_b
paaiškinimus aukščiau
sp_b
žr. požymių lt_a ir lt_b paaiškinimus aukščiau
...
sp_ž
žr. požymių lt_a ir lt_b paaiškinimus aukščiau
sp_space
žr. požymių lt_a ir lt_b paaiškinimus aukščiau

1 lentelė. Atpažintuvų ATP_SP ir ATP_LT rezultatų papildomumas.
Failų
PoAprašymas
(frazių)
aibis
kiekis
Atpažintuvų siūlomi sprendimai sutampa ir
T=T
135898
yra teisingi
Atpažintuvų siūlomi sprendimai sutampa ir
F=F
178
yra neteisingi
Atpažintuvas LT siūlo teisingą sprendimą,
T3398
atpažintuvas SP sprendimo nesiūlo
Atpažintuvas LT siūlo neteisingą
Fsprendimą, atpažintuvas SP sprendimo
48
nesiūlo
Atpažintuvas SP siūlo teisingą sprendimą,
-T
7
atpažintuvas LT sprendimo nesiūlo
Atpažintuvas SP siūlo neteisingą sprendimą,
-F
1
atpažintuvas LT sprendimo nesiūlo
-Abu atpažintuvai nesiūlo sprendimo
1
Atpažintuvų siūlomi sprendimai
TF
33650
nesutampa, LT sprendimas teisingas
Atpažintuvų siūlomi sprendimai
FT
1357
nesutampa, SP sprendimas teisingas
Atpažintuvų siūlomi sprendimai
FF
902
nesutampa, abu sprendimai neteisingi
Iš viso
175440

Lentelė leidžia apskaičiuoti, kad LT atpažintuvo
vidutinis tikslumas yra 98,58 % (T=T, T-. TF poaibiai), o
SP atpažintuvo vidutinis tikslumas – 78,24 % (T=T, -T,
FT poaibiai). Nors atpažintuvas ATP_LT tikslumu
smarkiai lenkia ATP_SP, tačiau įrašų poaibis FT yra ta
sritis, kurioje situacija yra priešinga: ATP_SP veikia
tiksliau nei ATP_LT.
Svarbiausias hibridinio atpažintuvo komponentas yra
hibridinis sprendimų priėmimo blokas, sukonstruotas
taikant mašininio mokymo metodiką. Mokymui bus
naudojami MEDIC garsyno atvejai (įrašai), kuomet
atpažintuvų ATP_SP ir ATP_LT sprendimai skyrėsi (žr. 1
lentelę). Dar projekto INFOBALSAS vykdymo metu
suformuluotas dviejų klasių – TF ir FT atskyrimo
(atpažinimo) uždavinys. Kiekvieną mokymo imties

Pagrindiniai du požymiai yra lt_prob ir sp_prob, pvz.,
sp_prob – ispanų kalbos atpažintuvo priimto sprendimo
panašumo įvertis, padaugintas iš 1000, kuo panašumo
matas artimesnis vienetui, tuo su didesne tikimybe
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atpažintuvas priima sprendimą. Dar du požymiai
(lt_delta_prob, sp_supp) suformuoti remiantis tuo, kad
LT atpažintuvas pateikia nuo 1 iki 3 atsakymų,
išrikiuodamas juos prioriteto mažėjimo tvarka. Frazė
laikoma teisingai atpažinta, jei pirmasis prioritetinis
sprendimas yra teisingas. Kiti požymiai yra pagalbiniai, o
jų skaičių nulėmė lietuviškų raidžių skaičius. Buvo
stengiamasi suformuoti kuo daugiau požymių, o jų įtaka
bus nustatyta tolimesniuose tyrimuose.
Dviejų atpažintuvų sujungimui tinkamą duomenų
tyrybos sistemą galima rinktis iš daugiau kaip 600
komercinių ir atvirojo kodo duomenų tyrybos sistemų
[5]. 2008-2010 metais buvo atliktas tyrimas, kurio metu
duomenų tyrybos paketų vartotojai balsavo kokius
paketus jie naudoja realiai vykdomuose projektuose [5].
Paaiškėjo, kad dažniausiai naudojami yra atvirojo kodo
paketai RapidMiner [6], R [7], KNIME [8], Weka [9],
Orange [10] ir pan. Tuo tarpu gana dažnai minimi
komerciniai paketai Excel ir MATLAB naudojami tik kaip
pagalbiniai paketai, naudojami kartu su jau minėtais
atvirojo kodo duomenų tyrybos paketais [5].
Išsami 6 atvirojo kodo duomenų tyrybos sistemų
apžvalga pateikta [11]. Išvadose teigiama, kad nėra
geriausios duomenų tyrybos sistemos, bet siūloma
rinktis iš 4 duomenų tyrybos paketų: RapidMiner, R,
Weka ir KNIME [11]. Panašūs rezultatai gauti [12] darbe,
kuriame nagrinėti 12 duomenų tyrybos paketų, o
geriausius įvertinimus gavo YALE (senesnė RapidMiner
versija), KNIME, AlphaMiner, Weka ir Orange. Devynių
tipų klasifikavimo objektai ir šešių tipų klasifikatoriai
nagrinėti [13] darbe – geriausiai įvertintas Weka
duomenų tyrybos paketas. Remiantis šia apžvalga dviejų
atpažintuvų apjungimo tyrimams pasirinktas Weka
paketas [9], tuo labiau, kad jis yra vienas iš plačiausiai
naudojamų Lietuvoje [14].
Weka pakete įdiegta kelios dešimtys klasifikatorių,
todėl iš jų reiktų pasirinkti efektyviausią klasifikatorių.
Pradinę atranką atliksime remdamiesi literatūros
apžvalga. [14] darbe kaip populiariausi nagrinėjami
Bajeso (angl. Naive Bayes NB), k artimiausių kaimynų
(angl. K-Nearest Neighbour kNN), sprendimų medis
(angl. decision tree), daugiasluoksnis neuroninis tinklas
(ang. Multilayer Perceptron MP), atraminių vektorių
klasifikatorius (angl. support vector machine SVM).
Sprendimų medžio tipo populiariausi klasifikatoriai yra
C4.5 ir atsitiktinis miškas (angl. random forest RF).
Kitame darbe [13] nagrinėjami jau minėti NB, C4.5, SVM,
ir kNN klasifikatoriai ir dar du klasifikatoriai: OneR ir
ZeroR. Renkantis klasifikatorių galima remtis [15] darbu,
kuriame apžvelgti 10 pasaulyje populiariausių duomenų
tyrybos algoritmų, tarp jų patenka C4.5, NB, kNN, SVM,
AdaBoost, CART (Classification and Regression Trees)
klasifikavimo algoritmai bei keletas klasterizavimui
skirtų algoritmų. Jei remsimės [11] apžvalga ir kitu tų
pačių autorių darbu [16], tai kartu su jau minėtais C4.5,
RF, NB klasifikatoriais reiktų nagrinėti ir RIPPER
klasifikavimo algoritmą. Weka pakete nėra regresinio
CART algoritmo, todėl vietoje jo pasirinktas regresinis
MLR algoritmas (angl. Multinomial Logistic Regression),
o iš dviejų panašių OneR ir ZeroR klasifikatorių

pasirinktas ZeroR klasifikatorius.
Klasifikatoriaus atranka bus vykdoma renkantis iš 10
kandidatų: RIPPER, C4.5, MLR, RF, ZeroR, kNN, SVM,
AdaBoost, NB ir MP.
III. EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI
Hibridinė sprendimo priėmimo taisyklė buvo mokoma
ir tikrinama 12-kartų kryžminio patikrinimo būdu. Ji
buvo mokoma, naudojant 11 kalbėtojų duomenis, o
dvyliktojo kalbėtojo duomenys naudojami patikrinti
išmoktos taisyklės tikslumą (vėliau visų 12 bandymų
rezultatai suvidurkinami). Šio eksperimento rezultatai
galioja tuo atveju, kai atpažintuvas atpažįsta vieno iš
žinomų 12 diktorių šneką. Eksperimento rezultatai
pateikti 3 lentelėje kartu su laiku, sugaištamu apmokytos
taisyklės testavimui. Testavimo laikas yra vienas iš
kriterijų galutinei efektyviausio klasifikatoriaus atrankai.
Hibridinė sprendimo priėmimo taisyklė taip pat buvo
mokoma ir tikrinama įprastu 10-kartų kryžminio
patikrinimo būdu, nekreipiant dėmesio į mokymo
objektų ir diktorių sąsajas (mokoma naudojant 90%
objektų, tikslumas vertinamas naudojant likusius 10%
objektų, atliekama 10 bandymų, vis keičiant testavimo
aibės objektus, rezultatai suvidurkinami). Mokymo ir
testavimo imtyse buvo tų pačių diktorių balsų pavyzdžių.
Šio eksperimento rezultatai leidžia įvertinti, kokį
tikslumą gali pasiekti hibridinis atpažintuvas, kai jis
taikomas
nežinomam
kalbėtojui.
Eksperimento
rezultatai taip pat pateikti 3 lentelėje (šiame
eksperimente Weka paketas nepateikia testavimo laiko).
3 lentelė. Dviejų klasių klasifikavimo tikslumas, % ir testavimui
sugaištamas laikas, sec.
Klasifi12-kartų
Testavimo
10-kartų
katorius
kryžminis
laikas, sec (12kryžminis
patikrinimas
kartų
patikrinimas
kryžminis
patikrinimas)
RIPPER
98,37
0,46
98,75
C4.5
98,44
0,49
98,87
MLR
98,26
0,53
98,31
RF
99,16
1,31
99,46
ZeroR
96,79
0,48
96,13
kNN
98,26
278
99,32
SVM
98,52
0,59
98,53
AdaBoost
97,60
0,47
97,22
NB
87,55
1,65
88,07
MP
98,54
2,20
99,33

Analizuojant 3 lentelėje pateiktus rezultatus matosi,
kad iškeltam uždaviniui netinka kNN klasifikatorius dėl
didelio
testavimui
sugaištamo
laiko.
Geriausi
klasifikavimo rezultatai abiem atvejais gauti naudojant
RF klasifikatorių (naudotas numatytasis medžių skaičius
100). Remiantis rezultatais, pateiktais [16] darbe,
tikslinga paieškoti efektyviausio klasifikavimo tikslumo
prasme RF klasifikatoriaus medžių skaičiaus, be to,
mažinant medžių skaičių mažėja testavimui sugaištamas
laikas. Tam buvo atliktas 10-kartų kryžminio
patikrinimo eksperimentas, mokymui naudojant 90%
objektų, o testavimui naudojant likusius 10% objektų ir
keičiant RF klasifikatoriaus medžių skaičių nuo 1 iki 400.
Dalis gautų rezultatų pateikta 4 lentelėje.
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4 lentelė. Klasifikavimo tikslumo priklausomybė nuo medžių skaičiaus
RF klasifikatoriuje.
Medžių skaičius
2
9
25
69
100
Tikslumas,%
98,51
99,26 99,39 99,46 99,46
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Didinant medžių skaičių klasifikavimo tikslumas
nežymiai auga ir pasiekia maksimumą, kai medžių
skaičius lygus 69, o dar didinant medžių skaičių
tikslumas nedidėja.
10-kartų kryžminio patikrinimo metodas parodė, kad
RF klasifikatoriaus išmokta hibridinė sprendimo
priėmimo taisyklė veikia 99,46 % tikslumu ir viršija
„aklos“ sprendimo priėmimo taisyklės tikslumą
(96,12 %). Taigi, hibridinis atpažintuvas teisingai
atpažįsta visus T = T poaibio įrašus, (135898), visus Tpoaibio įrašus (3398) ir 99,46 % tikslumu atpažįsta TF +
FT poaibių įrašus (34817 iš 35007). Vadinasi vidutinis
hibridinio atpažintuvo veikimo tikslumas siekia 99,24 %
((135898+3398+34817)/175440). Šis rezultatas galioja
tuo atveju, kai atpažintuvas atpažįsta vieno iš žinomų 12
diktorių šneką.
12-kartų kryžminio patikrinimo eksperimentas
parodė, kad RF klasifikatoriaus išmokta sprendimo
priėmimo taisyklių aibė veikia 99,16 % tikslumu.
Atsižvelgiant į tai, kad sprendimo taisyklė iškviečiama tik
tada kai ATP_SP ir ATP_LT sprendimai skiriasi, vidutinis
hibridinio atpažintuvo veikimo tikslumas siekia 99,18 %.
Šis eksperimentas leidžia įvertinti, kokį tikslumą gali
pasiekti hibridinis atpažintuvas, kai jis taikomas
nežinomam kalbėtojui.
IV. IŠVADOS
Darbe naudojamasi projekto INFOBALSAS vykdymo
metu gautais rezultatais ir ieškoma būdų kaip sujungti
lietuvišką atpažintuvą ir lietuvių kalbai adaptuotą ispanų
kalbos atpažintuvą.
Remiantis literatūros analize dviejų šnekos
atpažintuvų sujungimui pasirinktas atviro kodo Weka
programinis paketas bei dešimt šiuo metu populiariausių
duomenų klasifikavimo algoritmų. Geriausi dviejų klasių
atskyrimo rezultatai gauti naudojant RF (angl. Random
Forest) klasifikatorių, kai medžių skaičius lygus 100.
RF klasifikatoriaus išmokta hibridinė sprendimo
priėmimo taisyklė veikia 99,46 % tikslumu ir viršija
„aklos“ sprendimo priėmimo taisyklės tikslumą
(96,12 %). Vidutinis hibridinio atpažintuvo veikimo
tikslumas siekia 99,24 %, kai atpažintuvas atpažįsta
vieno iš žinomų 12 diktorių šneką ir lygus 99,18 %, kai
jis taikomas nežinomam kalbėtojui.

ABSTRACT
Gintarė Bartišiūtė, Gintarė Paškauskaitė. Investigation
of the possibilities to combine two speech recognizers.
This article deals with the possibilities to combine two
speech recognizers by using the results of project
INFOBALSAS that took place in 2012–2013. Two
recognizers were prepared during the project - a
Lithuanian recognizer and a Lithuanian language adapted
Spanish recognizer. The recognition accuracy of 731
Lithuanian phrases was equal to 98.58 % (the result of
Lithuanian language recognizer) and to 78.24 % (the
result of Spanish language recognizer). Speech corpus
MEDIC (12 announcers, 731 phrases, 20 pronunciations)
was used for testing experiments. A hybrid recognizer was
created by applying machine-learning technique. An open
source Weka software package and ten most popular data
classification algorithms were selected for machinelearning experiments. The best recognition results were
obtained using a Random Forest (RF) classifier. The
average recognition accuracy of hybrid recognizer is equal
to 99.24 %, when the recognizer is applied for the known
speaker and is equal to 99.18 % when it is applied for the
unknown speaker.
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Aukstesniųjų harmonikų tinkle modeliavimas
ir skaičiavimas
1Kauno

Paulius Paplauskas1, (vadovas doc. V. Šiožinys1)
Technologijos Universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas,
paulius.paplauskas@ktu.edu
tačiau realybeje, del įtampų nesimetrijos, jos yra
didesnes. Tikros reiksmes, naudotos skaičiavimuose,
gautos pamatavus įrenginius analižatoriumi.(2 lentele)

I. ĮVADAS
Idealiam elektros tinkle kuriama tobula įtampos
sinusoide, tačiau realybeje taip nera. Kiekvienam tinkle
įtampos ir sroves sinusoides yra iskraipomos. Sios
deformačijos yra vadinamos harmoniniais iskraipymais.
Anksčiau į sį reiskinį buvo ne taip dažnai atsižvelgiama,
tačiau dabar, kai yra svarbu užtikrinti elektros kokybę,
islaikant įtampos sinusoidiskumą, atidžiai žiurima į
aukstesniąsias harmonikas. Norint apsisaugoti nuo sių
reiskinių reikia tiksliai apskaičiuoti tinkle tekančias
harmonines sroves. Žinant jas, galima parinkineti įvairias
apsaugos priemones, kaip pasyviuosius ar aktyviuosius
filtrus, taip užtikrinant elektros kokybę.
Siame darbe atliktas konkretaus elektros tinklo
aukstesniųjų harmonikų skaičiavimas, patikrinant ar
skaičiavimų režultatai sutampa su atliktais matavimų
režultatais. Modeliavimui ir skaičiavimams naudota
programine įranga EA-PSM [1] skirta elektros tinklo
darbo režimų patikrinimui.

1 lentele. Tipines 6-pulsio inverterio harmonines sroves.
Harmonika
5
7
11
13
17
19
I/Ih, %
17,5 11,1 4,5
2,9
1,5
1

23
0,9

25
0,8

2 lentele. Ismatuotos dažnio keitiklių harmonines sroves.
Harmonika
5
7
11
13
17
19
23
I/Ih, %
21,1 13,2 5,5
2,9
1,5
1
0,9

25
0,8

Tinkle TS Nr.7 jungiamas per DK ir AHK, kuris filtruoja
dalį generuojamų harmoninių srovių, todel nebetinka
tipines inverterio harmoninių srovių reiksmes. Realios
tinklui atiduodamos TS7 harmonines sroves (3 lentele)
ismatuotos su analižatoriumi ir gautos reiksmes
panaudotos programoje.
3 lentele. Ismatuotos TS Nr.7 į tinklą generuojamos harmonines sroves.
Harmonika
I/Ih, %
3
5,5
5
12,57
7
9,06
11
4,5
13
1,9
15
0,33
17
1,9
19
1,8
21
0,25
23
1,28
25
1,06

II. MODELIUOJAMAS ELEKTROS TINKLAS
Tiriamas tinklas maitinamas 10kV per du lygiagrečius
transformatorius T6 ir T7. Prie transformatoriaus T6
prijungtas tinklo siurblys (toliau TS) Nr. 8 per dažnio
keitiklį (toliau DK), kurio vardine galia 315 kW. Prie
transformatoriaus T7 prijungtas 315 kW TS Nr. 9 per
minksto paleidimo įrenginį (toliau MPI), 315 kW TS Nr. 7
per DK ir aktyvųjį harmoninį filtrą (toliau AHK) ir 75 kW
vandens sildymo katilas (toliau VSK) per DK.
Supaprastinta prinčipine tinklo sčhema pateikta 1 pav.

TS Nr. 8 veikia per MPI ir į tinklą negeneruoja
harmoninių srovių, todel programoje jis modeliuojamas
kaip paprastas variklis.
Matavimų metu įrenginiai nebuvo apkrauti vardinemis
galiomis. Apkrovimai matavimų metu pateikti 4 lenteleje,
sie apkrovimai naudojami skaičiavimuose.
4 lentele. Tinklo įrenginių apkrovimai.
Įrenginys
Vardinė galia,
Darbinė galia,
kW
kW
TS Nr.7
315
115
TS Nr.8
315
195
TS Nr.9
315
240
VSK-3
75
75

Galios
faktorius, cosφ
0,95
0,695
0,85
0,9

III. ELEKTROS TINKLO SKAIČIAVIMAI
1 pav.

Harmonikų skaičiavimams atlikti pasinaudota matričų
algebra.
Sudaroma tinklo mažgine inčidenčijų matriča A, kuri
apraso tinklo topologija – sakų pradžios ir galo mažgus.
Tuomet skaičiuojama kiekvienos harmonikos h režimas,
kuriame bent vienas inverteris generuoja anksčiau

Supaprastinta prinčipine tinklo sčhema.

Programoje EA-PSM DK modeliuojami kaip inverteriai,
kurie generuoja nurodyto dydžio harmonines sroves.
TS Nr.8 ir VSK jungiami tik per DK, tipines 6-pulsio
inverterio harmonines sroves [2], pateiktos 1 lenteleje,
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nurodytą harmoninę srovę.
Skaičiuojamam harmonikos h režimui rasti sudaromos
sakų varžų matriča Z, laidžių matriča Y bei sroves saltinių
matriča J siai harmonikai. Tuomet randamos mažginių
laidžių YM (1) ir mažginių varžų ZM (2) matričos.

YM  A T  Y  A,

(1)

ZM  YM .

(2)

-1

Transformatoriaus T7 0,4 kV puseje yra mažesnis
THDi, nei transformatoriuje T6, del TS Nr. 7 aktyviojo
filtro ir variklio TS Nr. 9, kuris suvartoja dalį harmoninių
srovių (4 pav). T7 harmoninių srovių pasiskirstymas
pateiktas 5 pav. Bendri skaičiavimų režultatai pateikti 3
lenteleje.

Tuomet randama mažginių įtampų matriča UM (3).
U M  Z M  J.

(3)

Ir galiausiai suskaičiuojama sakų srovių matriča I (4).
I  Y  A  UM .

(4)

IV. ELEKTROS TINKLO SKAIČIAVIMŲ REŽULTATAI

4 pav.

TS Nr. 9 su MPI vartojamos srovių harmonikos.

Atlikti nurodyti skaičiavimai ir gautas harmoninių
srovių pasiskirstymas įrenginiuose ir sakose, bei mažgų
harmonines
įtampos.
Turint
siuos
duomenis
suskaičiuotos įrenginių ir sakų THDi, bei mažgų THDu.
Transformatorius T6 apkrautas vienu įrenginiu - TS
Nr.8 per DK, todel T6 harmonines sroves bus lygios DK
generuojamoms srovems (2 pav).

5 pav. Transformatoriaus T7 0.4kV puses harmoninių srovių
pasiskirstymas.

2 pav.

5 lentele. Bendri elektros tinklo skaičiavimų režultatai
Vieta
THDi, %
THDu, %
T6 0,4kV puse
25,745
4,087
TS Nr.8 DK
25,745
4,709
T7 0,4kV puse
7,27
2,214
TS Nr.7 DK su filtru
17,435
2,638
TS Nr.9 MPI
2,389
2,16
VSK-3 DK
25,745
2,402

TS Nr.8 dažnio keitiklio generuojamos srovių harmonikos

Transformatorius T7 apkrautas dviem DK – TS Nr. 7 ir
VSK-3. TS Nr. 7 DK yra su aktyviuoju harmonikų filtru,
todel jo THDi bus mažesnis negu kitų DK (3 pav).

3 pav. TS Nr.7 DK su aktyviuoju filtru
harmonikos.

V. MATAVIMŲ IR SKAIČIAVIMŲ REŽULTATŲ PALYGINIMAS
Atlikti harmonikų matavimai transformatorių T6 ir T7
0,4kV pusese, bei TS Nr.7. Sie režultatai palyginami su
skaičiavimų režultatais (6 lentele ir 7 lentele).

generuojamos srovių

Įrenginys VSK-3 generuoja harmonines sroves pagal
tipines inverterio harmonikų reiksmes, kaip ir TS Nr. 8,
todel jų THDi yra vienodas.

6 lentele. THDi režultatų palyginimas
Vieta
THDi, %
Išmatuota
Apskaičiuota
T6 0,4kV puse
25,73
25,745
T7 0,4kV puse
7,19
7,27
TS Nr.7 DK
17,35
17,435

THDi
paklaida, %
0,06
1,11
0,49

7 lentele. THDu režultatų palyginimas
Vieta
THDu, %
Išmatuota
Apskaičiuota
T6 0,4kV puse
4,09
4,087
T7 0,4kV puse
2,20
2,214
TS Nr.7 DK
2,65
2,638

THDu,
paklaida, %
0,07
0,6
0,45

Srovių THD paklaidos yra nedideles ir nevirsija 1,11%.
Įtampų THD paklaidos nevirsija 0,6%, didesni nuokrypiai
buvo pastebeti prie aukstesnių dažnių, nes aktyviosios

29

E2TA - 2015
varžos modeliuotos kaip pastovios, nepriklausančios nuo
dažnio.

LITERATURA
[1] Šaltinis internete http://www.energyadvice.lt/ea-psm/
[2] R. P. Stratford., “Analysis and control of harmonic current in systems
with static power converters”, IEEE Trans. on Ind. Appl., vol. IA-17,
no. 1, pp. 71–81, Jan/Feb. 1981.

VI. ISVADOS
1. Ismatuotos inverterio harmonines sroves atitinka
teorines harmoninių srovių vertes, o paklaida
nevirsija 0,5 %.
2. Didžiausias eksperimento sčhemai skaičiuotos ir
eksperimento metu matuotos sroves harmonikos
nuokrypis siekia 1,11 %.
3. Didžiausias eksperimento sčhemai skaičiuotos ir
eksperimento metu matuotos įtampos harmonikos
nuokrypis siekia 0,6 %.

ABSTRAČT
Paulius Paplauskas. Grid harmonics modelling and
calculation.
This article overviews what parameters are needed for
harmonics calculation, how to calculate grid harmonics and
comparison of calculation results with real measured
results.
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Anesteziologinių kaukių defektų aptikimo
sistema
1Elektros

Andrius Laučka1, (vadovas doc. D. Andriukaitis1)
ir elektronikos fakultetas, Kauno Technologijos Universitetas
alaucka@gmail.com

Kompiuterinės
regos
sistemos
pastaraisiais
dešimtmečiais buvo pradėtos itin plačiai taikyti
pramoninėje gamyboje. Jos itin efektyviai pakeitė
žmogaus atliekamą darbą. Vaizdų analizavimo algoritmai
kartu su elektroninėmis optinėmis sistemomis leidžia
pasiekti aukštus vaizdų analizės rezultatus.
Kompiuterinės vaizdų kontrolės sistemos pritaikomos
įvairiose srityse, kur galima efektyviai pakeisti žmogaus
atliekamą gaminių kokybės kontrolę. Sistemos
pritaikomos žemės ūkyje, kur analizuojami vaisiai,
daržovės [1], [2]. Maisto pramonėje analizuojamos
gaminių geometrinės savybės, atliekamas jų pakavimas,
įpakavimo kontrolė [3]. Medicinos srityje tikrinama
gaminamos įrangos kokybė. Farmacijos įmonės diegia
vaistų pakavimo kontrolės sistemas [4].
Darbe pristatoma anesteziologinių kaukių kokybės
kontrolės sistema. Nagrinėjamas kritinio, dažniausiai
pasitaikančio defekto algoritmas. Tiriamos defektų
atsiradimo priežastys pagal jų prigimtį. Įvertinamas
suprojektuotos sistemos patikimumas.
Šis darbas susideda iš šių sekcijų – I Įvadas, II
Literatūros apžvalga, III Kaukės defektų rūšys, IV Defektų
paieškos algoritmai, V Eksperimentų rezultatai ir VI
Išvados.

naudojami metodai panašūs kaip ir kitose šakose
naudojamų
algoritmų.
Atlikę
eksperimentus
mokslininkai priėjo išvados, jog žmogaus atliekamą
darbą galima pakeisti kompiuterizuota vaizdo
apdorojimo sistema, pritaikant neuroninius tinklus
defektų paieškai.
Sivabalan [7] savo publikuotame straipsnyje pateikia
bandymus identifikuoti audinio defektus, naudojant
vaizdo kontrolės sistemą. Naudojamos savybių išskyrimo
ir segmentacijos technikos identifikuoti defektus minimalios,
maksimalios
ir
vidutinės
vertės
skaičiuojamos atskirai kiekvienai vaizdo kadro eilutei. Po
vidurkinimo operacijos vaizdas su žemo dažnio
komponentėmis naudojamas defektų aptikimui – staigūs
taško intensyvumo pasikeitimai lyginant su kaimyniniais
taškais ar su suvidurkinta visos eilutės reikšme. Taškas
su staigiu pokyčiu, kurio skirtumas su vidutine eilutės
verte siekia apie 60 %, priskiriamas defektų sričiai.
Palyginimo procesas aptinka taškus, kurių vertės lygios
nuliui, taip pagreitindamas defektų aptikimo algoritmą.
Apibendrinant literatūros analizę, nepavyko rasti
identiškos sistemos rinkoje. To priežastis konkrečiai
pramonės gamintojo suformuluota užduotis ir tiksliai
apibrėžti defektų parametrai. Būtent dėl to nepavyko
rasti universalių analizei taikomų algoritmų, skirtų
medicininėms kaukėms.

II. LITERATŪROS APŽVALGA

III. KAUKĖS DEFEKTŲ RŪŠYS

Atlikus literatūros analizę ir apibendrinus autorių
darbus galima išskirti vaizdo analizės sistemų veikimo
etapus:
 vaizdo fiksavimas,
 vaizdo apdorojimas ir analizė,
 sistemos veiksmai remiantis analizės
rezultatais.
Tomislav Petkovic [5] bandė suklasifikuoti įvairius
defektus su kuriais susiduria plastikinės produkcijos
gamintojai. Straipsnyje daugiausiai diskutuojama apie
gaminio formos analizės reikalingumą paviršiaus defektų
identifikavimui ant plastiko.
Niky K. Jain, S. O. Khanna ir Kavindra R Jain [6]
straipsnyje pateikia kompiuterinės regos pritaikymo
pavyzdžius ryžių industrijoje. Defektų identifikacijai
ryžių kultūros buvo suskirstytos į atskiras grupes, pagal
regionus, kuriuose jie auginami. Tai įtakoja konkrečius
aptinkamus defektus, kadangi skiriasi ir pačio
branduolio forma. Vaizdo apdorojimo eiliškumas ir

Defektai, atsirandantys anestezijai skirtose kaukėse
suformuojami liejimo metu ir skirstomi į skirtingas
grupes priklausomai nuo jų pobūdžio: kiaurymės tiek
guminėje, tiek plastikinėje kaukės dalyje (1(a) pav.,
1(e) pav.), nepakankamai ar per daug guma užlietos
kaukės sritys (1(b) pav., 1(c) pav.), vidinio kaukės
guminės dalies kontūro vientisumo trūkumas (1(d) pav.),
gumos – plastiko sąlyčio zonos defektų aptikimas (1(c)
pav.) bei juodų defektų, esančių ant kaukės plastikinės
dalies, aptikimas (1(a) pav.). Jei ant kaukės aptinkamas
bent vienas iš minėtų darinių, tuomet ši laikoma
netinkama naudojimui.
Iš esmės kaukėje atsiradę defektai yra skiriami į dvi
pagrindines grupes:
 Skylės guminėje ir plastikinėje kaukės dalyje, bei
juodos dėmės ant plastikinės kaukės dalies;
 Nepakankamai arba per daug guma užlietos
kaukės sritys bei vidinio kaukės guminės dalies
kontūro netolygumai.

I. ĮVADAS
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(a)

 Mechaniniai poveikiai (pvz. netinkamai roboto
paimama kaukė).
Kaukių analizei gali būti naudojami keli metodai.
Vienas iš jų remiasi analizuojamo objekto suskaidymu į
mažos apimties zonas, vertinant jų tarpusavio pokyčius
(išvestinių skaičiavimo). Kiekvienoje iš zonų randama
charakteringa kraštinė ir suskaičiuojamas jos atstumas
nuo kadro viršutinės dalies, skaičiuojama išvestinė
(2 pav.). Nustačius slenkstinę defektų vertę aptinkamos
probleminės sritys.

(b)

1

(c)

(d)

2

3

(e)
1 pav. Kvėpavimo kaukių gamybos defektų pavyzdžiai: a
iliustracijoje juodų defektų ir skylių plastikinėje srityje pavyzdys; b –
nepakankamai guma užlieta sritis; c – gumos atlajos ant plastikinės
kaukės dalies; d – vidinio kontūro vientisumo defektas; e – skylės
gumoje.

2 pav. Vienas iš analizavimo būdų, suskaidant objektą į mažas zonas
ir ieškant pokyčio tarp šių zonų.

Netolygiai guma užlietas sritis, bei įtrūkimus guminėje
kaukės dalyje galima aptikti naudojant kraštinės
suglotninimą (suglotnintos kraštinės algoritmas).
Pirmiausia guminėje srityje išskiriamas gumos kraštinis
kontūras. Tuomet nustatomi visi šios kreivės taškai.
Kreivė suglotninama naudojant ne visus prieš tai rastos
kreivės taškus (dėl jautrumo kontūro netolygumams).
Glotninimo stiprumas parenkamas atsižvelgiant į realiu
laiku atliekamą analizę. Suglotninta kreivė turi būti kuo
labiau panaši į idealų (be defektų) analizuojamą kontūrą.
Lyginant šias kreives tarpusavyje, atlikus tyrimus ir
nustačius defekto slenkstinę vertę, galima rasti defektų
sritis. Po eksperimentinių bandymų galima nustatyti
defektų ribas.
Algoritmas (3 pav.) realizuotas užfiksuotame
skaitmeniniame vaizde parinkus analizuojamą sritį.
Tiriamu atveju ši sritis apima pusę kaukės kontūro. Dėl
sistemos mechaninių dalių (kaukės laikiklis) ir algoritmo
supaprastinimo analizuojama po dalį kaukės kontūro.
Pirmiausiai atliktas vaizdo segmentavimas – pagal
užduotą slenkstinę vertę randami šviesūs regionai
analizuojamoje srityje. Išrenkamas reikiamas regionas,
kuris ribojasi su vidiniu kaukės guminės srities kontūru.
Išplečiama atrinkta sritis, kad į tą patį plotą patektų ir
kaukės kraštas. Toliau iškerpamas vaizdas pagal rastą
regioną ir ieškoma jo kontūro pagal Canny metodą [8]. Iš
rastų kontūrų atrenkamas tinkamiausias pagal jo ilgį.
Sekančiame žingsnyje atliekamas kontūro suglotninimas
– parenkant kas tam tikrą žingsnį kontūro taškus,
atliekamas jo kraštinės suvidurkinimas. Taip gaunama
kraštinė, artima idealios kaukės kontūro kraštinei.

Kritišku defektu gamintojas įvardija defektus
vidiniame kaukės guminės dalies kontūre. Todėl šio
defekto radimo algoritmui taikomas aukščiausias
prioritetas.
IV. DEFEKTŲ PAIEŠKOS METODAI
Defekto paieška atliekama su sistema, kurioje
naudojama pramoninė nespalvota vaizdo kamera Basler
acA640-90gm su CCD sensoriumi ir rezoliucija 659 px x
494 px. Naudotas plataus kampo objektyvas Ricoh H614MQ. Tolygiam apšvietimui gauti naudojamas Falcon FLFSi250 LED šviestuvas. Apšvietimo valdymui buvo
naudotas GARDASOFT RT820F-2 kontroleris. Kaukės
pozicionavimas atliekamas su žingsniniais varikliais
Oriental motor AR26SAKD-3 ir Oriental motor
CRK564AKD - T20. Parinkti komponentai plačiai
naudojami pramonėje, pateikiami su detaliomis
gamintojo dokumentacijomis. Šios savybės bei aukštas jų
patikimumas ir lėmė tokios komplektacijos pasirinkimą.
Sistemoje realizuota kaukės guminės dalies vidinio
kontūro trūkio vietų, bei per daug ar per mažai guma
užlietos plastiko ir gumos sąlyčio vietų radimas. Dėl
nepakankamo ar per didelio kiekio užliejimas ant
plastiko sąlygoja kaukės sandarumo problemas. Šių
atsiradimo priežastys gali būti:
 Netinkama liejimo temperatūra, kuomet gumos
masė tampa per daug tąsi;
 Netinkamas karštos masės dozavimas;
 Presavimo formų defektai;
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aptartų algoritmų – išvestinių skaičiavimo - remiasi
kaukės kontūro palyginimu su etalonine kauke. Kaukė
padalijama į mažus regionus, kuriuose ieškoma ribinių
kaukės kontūro verčių. Pirmiausiai išsaugomi etaloninės
kaukės duomenys – atliekamas filtro apmokymas. Toliau
skaičiuojami skirtumai tarp etaloninės ir analizuojamų
kaukių. Defektų aptikimo algoritmo tyrimui buvo
naudojama I-ojo tipo 6 dydžio kaukė. Buvo išmatuotas
gumos plotis geros kaukės, kuri laikoma etalonine, ir
trijų brokuotų. Matavimo rezultatų grafikai pateikti 4
paveiksle.

Vaizdo fiksavimas

Vaizdo segmentavimas
Regiono iškirpimas

Regiono kraštinės ribos radimas
Kraštinės suglotninimas
Suglotnintos ir realios
kraštinių skirtumo radimas
3 pav. Kaukės guminės dalies kontūro netolygumo aptikimo
algoritmas.

Turint kaukės tikrąjį ir radus jos suglotnintą kontūrus
reikia apskaičiuoti atstumą jų. Kaukės kontūro
vientisumas analizuojamas jį padalijus į mažesnes sritis,
kur kiekvienoje šių sričių skaičiuojamas atstumas tarp
kontūrų kreivių. Skaičiavimui brėžiama kreivė, statmena
sričių kraštinius taškus jungiančiam vektoriui. Tuomet
randami du pastarosios kreivės susikirtimo taškai su
realiu ir suglotnintu kaukės kontūrais.
Pagal gautą kreivės ilgį tarp šių taškų ir
identifikuojamas defektas – netolygus kontūras.
Atstumas tarp realaus ir suglotninto kontūrų vertinamas
priklausomai nuo reikiamo defekto aptikimo tikslumo.
Naudojant
aukštos
raiškos
vaizdo
kamerą
(eksperimentuojant buvo naudota Basler acA2500-14um
kamera su 5 megapiklselių jutikliu) gaunamas labai
didelis kiekis taškų, t.y. kontūrą sudaro apie 2000 taškų,
todėl vertinti defektus kiekviename šio kontūro taške yra
netikslinga. Tikrinamas tik kas kelintas taškas. Žingsnis
turi būti parenkamas atsižvelgiant į reikalaujamą defekto
aptikimo jautrumą, bei analizės greitaveiką. Pastarasis
parametras gamintojo yra itin tiksliai apibrėžtas – 15
sekundžių. Tai ilgiausias kaukės analizei skiriamas
laikas, kuris apima pilną procesą nuo kaukės uždėjimo
ant analizei naudojamo laikiklio iki atidavimo robotui po
analizavimo.
Defektai aptinkami lyginant kontūrus kertančio
vektoriaus ilgį su nustatytu leidžiamu nuokrypiu.
Techninėje užduotyje šis dydis yra 1 mm2.
Kaukių pozicijos, kuriose jos analizuojamos,
parenkamos eksperimentų metu. Galutinėje sistemoje
šios pozicijos užduodamos koordinatėmis žingsniniams
varikliams, kurios įvedamos prie filtrų nustatymų
(atitinkamas programinės įrangos langas). Tuomet
paleidus sistemą dirbti, kaukė pozicionuojama
žingsniniais varikliais pagal prieš tai užduotas
koordinates. Reikiami vaizdai fiksuojami ir išsaugomi.
Užfiksavus visus vaizdus atliekama pastarųjų analizė –
broko aptikimas.

4 pav.

Kaukės guminės dalies pločio matavimo rezultatai.

Parinkus tinkamą etaloninį kaukės variantą galima
gauti itin tikslius matavimo rezultatus – skirtumą tarp
etaloninės ir analizuojamos kaukių. Tačiau lieka
neįvertintas staigus kaukės guminės dalies pločio
pasikeitimas. Šiai problemai išspręsti galima naudoti
išvestines. Pastarųjų skaičiavimų rezultatai pateikti 5
paveiksle.
Defektų paieškos pagal gumos plotį metodas veikia
pakankamai tiksliai. Tačiau jam reikia užtikrinti tikslų
pozicionavimą, turi būti rastos ir saugomos etaloninės
vertės. Šis algoritmas praktiškai nereaguoja į lėtus
(nuožulnius) kraštinės pokyčius. Taip pat, jei
analizuojamos zonos itin mažos, ne visada pavyksta
išskirti ribinę guminės zonos sritį (itin aktualu naudojant
mažos rezoliucijos vaizdo kamerą). Būtent šios sąlygos ir
nepakankama algoritmo greitaveika sąlygojo, jog jis buvo
atmestas.
Vidinio kontūro patikrai naudojamas suglotnintas kontūras,
kuris lyginamas su analizuojamos kaukės realiu kontūru. Jam
nereikia papildomo etaloninės kaukės vaizdo. Šis metodas
taip pat gali būti pritaikytas ir nepakankamai guma užlietų
kaukės sričių analizei. Pastarojo algoritmo veikimo principas
aptartas IV skyriuje. Analizės rezultatai pateikti 6 paveiksle.
Pastarieji buvo gauti atlikus eksperimentinius tyrimus, kurių
metu buvo nustatytos defektų ribinės vertės. Realiu laiku
atliekant kaukės analizę nustatomas glotninimo stiprumas,
kuris priklauso nuo kaukės pozicijos kampo. Esant staigiam
kontūro pokyčiui (pvz. siauriausia kaukės vidinio kontūro
sritis), glotninimo stiprumas turi būti didesnis, t. y. ribinis
kaukės kontūras atidedamas per daugiau taškų – mažesniu
žingsniu (paminėta IV skyriuje). Taip pat defektų ribinės
vertės skiriasi priklausomai nuo analizuojamos objekto
pozicijos – kaukės analizei iš viršutinės jos dalies (dalis su
gamintojo ženkliuku) šios vertės didesnės, nei apatinėje jos
srityje. Defektų ribinės vertės yra tiesiogiai susijusios su
glotninimo stiprumu.

V. EKSPERIMENTŲ REZULTATAI
Gumos atlajų ar nepakankamai guma užlietų kaukės
sričių gali būti ieškoma pagal kelis metodus. Vienas iš
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(a)

1 pav.

(b)
Guminės kaukės dalies pokyčio įvertinimas: a) I-o laipsnio išvestinės; b) II-o laipsnio išvestinės.

Šis algoritmas pasižymi itin didele greitaveika (analizė
trunka 7 ms –10 ms) ir tiksliu defektų identifikavimu.
Tinkamai parinkus filtro parametrus pastarasis visuomet
tiksliai pažymi kaukės sritį su defektu.

autonomiškumas ir realaus laiko analizės rezultatų
pateikimas.
Tolimesni darbai bus susiję su ženkliai didesnės
apimties sistemos testavimu realioje gamyboje. Taip pat
kitų, ne kritinių, defektų algoritmų kūrimu.
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ABSTRACT
Andrius Laučka. Anesthetic masks defect detection
system.
The paper presents a medical anesthesia masks for
defects classification. Looking for a critical defect
detection algorithm. Check of possible embodiments. They
are valued in accordance with the speed and accuracy.
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I. ĮVADAS

III. SONOPORACIJOS ANALIZE

Biologinė ląstėlė yra atvira ir funkciskai darni bėi
organizuota sistėma [1]. Kiėkviėną ląstėlę gaubia plona
apiė 10 nm mėmbrana [2]. Išorinė arba citoplazminė
mėmbrana skiria ląstėlę nuo aplinkos [2]. Vidinė arba
endoplazminė mėmbrana dalina ląstėlės vidinę ėrtmę į
atskiras mazėsnės ėrtmės, sudarydama viėna nuo kitos
atribotas sritis, kuriosė yra atskiri ląstėlės organoidai,
turintys tam tikrą strukturą ir atliėkantys jiėms budingas
funkcijas [2]. Ląstėlė naudoja daug mėdziagų pėrnasos
priėmonių, kurias galima skirstyti į tris pagrindinės
rusis: pasyviąsias, aktyviąsias ir pėrnasas, susijusias su
ląstėlės strukturų kitimu [1]. Bėt sių pėrnasų
ėfėktyvumas ryskus tik jonams ar mazoms molėkulėms,
todėl tiriami pėrnasos budai, kuriė priklauso nuo ląstėlę
vėikiancios isorinės ėnėrgijos prigimtiės bėi sios
ėnėrgijos didumo.
Viėnas is budų pagėrinti didėlių molėkulių, baltymų ar
gėnų pėrnasą į ląstėlę yra ėlėktrosonoporacija. Tai
jungtinis procėsas, kurio povėikis yra ėfėktyvėsnis
mėtodas molėkulių ar gėnų įvėdimui į ląstėlę nėgu
ėlėktroporacija ar sonoporacija, taikoma atskirai [23] [26 ].

Sonoporacijos procėsas pagrįstas ultragarso bangų
povėikiu į tėrpę, kuriojė vyksta dujinių intarpų
kavitacija. Kavitacija - tai ultragarsinės kontrastinės
mėdziagos bėi mikroburbulų, susiformavusių is skyscio,
dujų osciliacija bėi sprogimas akustiniamė laukė [8].
Tikslus sonoporacijos mėchanizmas siuo mėtu dar
nėra iki galo zinomas. Zinoma, kad svarbus faktorius
sonoporacijos ėfėktyvumui yra kavitacijos viėta procėso
mėtu [9]. Įrodyta, kad ląstėlės laikinųjų laidziųjų porų
susiformavimas ir ląstėlės mėmbranos pralaidumas po
sonoporacijos priklauso nuo ląstėlės tipo [10].
Procėso ėfėktyvumas taip pat priklauso nuo ultragarso
intėnsyvumo, ėkspozicijos trukmės, cėntrinio daznio,
rėzimo (tolydaus ar impulsinio) bėi vėikimo ciklo [11].
Gėriausi sonoporacijos rėzultatai buvo pasiėkti
naudojant 0,88 MPa akustinį slėgį [12]. Panaudojus zėmą
akustinį slėgį (0,05 iki 0,3 𝑀𝑃𝑎) po mikroburbulų
kavitacijos ląstėlės mėmbranojė atsiradusių porų dydis
yra nuo 100 𝑛𝑚 iki 1,25 𝜇𝑚 [13]. Ląstėlės mėmbranojė
prasivėrusių porų dydis priklauso nuo akustinio slėgio
didumo ir nuo povėikio trukmės. Kuo akustinis slėgis
didėsnis arba povėikio trukmė ilgėsnė, tuo porų
spindulys didėsnis [14].
Laboratoriniuosė
ir
klinikiniuosė
tyrimuosė
kontrastinė mėdziaga su mikroburbulais sulėidziamas į
ląstėlių suspėnsiją tam, kad akustinio lauko povėikyjė
butų kaip kavitacijos branduoliai [15]. Siė kavitacijos
branduoliai sustiprina biologinį povėikį ląstėlėsė ir
audiniuosė [16]–[18].
Mazėsni
mikroburbulai
uztikrina
didėsnį
sonoporacijos ėfėktyvumą bėi didėsnį ląstėlių
gyvybingumą [19]. Naudojant kontrastinės mėdziagas su
didėsniais mikroburbulais pastėbėta, kad sonoporacija
vyko platėsniamė ląstėlės mėmbranos ruozė [19].
Norint pasiėkti gėrus molėkulių pėrnasos į ląstėlę
rėzultatus, butina uztikrinti tinkamą ląstėlių ir burbulų
santykį bėi naudoti mazos galios akustinį lauką [20].
Darbo tikslas yra sumodėliuoti ląstėlės pėrdavimo
funkcijas ir suprojėktuoti priėtaisą skirtą atlikti
ėlėktrosonoporacijos ėkspėrimėntus.

II. ELEKTROPORACIJOS ANALIZE
Ląstėlės mėmbranos ėlėktrinė varza įprastomis
sąlygomis yra 108 Ω arba didėsnė [3], todėl norint, kad
mėmbraninis laidumas butų didėsnis tiėk mazoms, tiėk
didėlėms molėkulėms (>4kDa FITC-dekstranams) [4],
rėikia sukurti isorinį ėlėktrinį lauką. Sį lauką ląstėlės
isorėjė padėda sukurti ėlėktriniai impulsai, kuriė jos
plazminėjė mėmbranojė sudaro laikinas laidziąsias poras
[5]. Dazniausiai naudojami trumpi impulsai (𝜇𝑠 − 𝑚𝑠) ir
aukstas ėlėktrinio lauko intėnsyvumas (1 – 10 kV/cm).
Susiformavusių porų skaicius ir dydis labai priklauso
nuo ėlėktrinio lauko paramėtrų (impulsų formos, jų
skaiciaus, ėlėktrinio lauko stiprumo, povėikio trukmės).
Laikinos mikroporos susidaro, kai isorinis ėlėktrinis
laukas mėmbranojė sukuria potėncialų skirtumą [6].
Ląstėlės ėlėktroporacija įvyksta tik tojė ląstėlės
mėmbranos viėtojė, kuriojė mėmbraninis potėncialų
skirtumas
pasiėkia
kritinę vėrtę [5].
Gauta
transmėmbraninio potėncialo rėiksmė visada yra lygi
ramybės potėncialo ir isorinio ėlėktrinio lauko sukėlto
potėncialo sumai. Kai si potėncialų suma tam tikrojė
ląstėlės mėmbranos viėtojė pasiėkia 250 mV skaitinę
vėrtę, siojė viėtojė mėmbrana tampa laidi mazoms
molėkulėms [4]. Įvairiais skaiciavimais potėncialų
skirtumo kritinė riba svyruoja nuo 0,4 iki 1V [7].

IV. PERDAVIMO FUNKCIJOS MODELIAVIMAS
Modėliavimas buvo atliktas rėmiantis ląstėlės
ėkvivalėntinės grandinės modėliu, patėiktu1 pav.
Sis ląstėlės modėlis apibrėzia potėncialo kitimą tiėk
ląstėlės mėmbranojė, tiėk branduolio mėmbranojė, todėl
dar vadinamas dvigubu modėliu, nės abiėjų mėmbranų
potėncialų kitimas siėjasi tarpusavyjė. Taip yra todėl,

36

E2TA - 2015
kad isorinio ėlėktrinio lauko 𝐸(𝑡) kitimas viėnu mėtu
vėikia abi mėmbranas, tuo paciu citoplazmą, ėsancią tarp
branduolio mėmbranos ir ląstėlės mėmbranos, bėi
citoplazmą, ėsancią branduolyjė.

1 pav.

Vidinės mėmbranos pėrdavimo funkcija[21]
𝐻𝑛𝑚 (𝑠) = (𝜏

Kadangi didziąją ląstėlės dalį sudaro laidi citoplazma,
jos mėmbraną galima apibrėzti kaip talpumo ėlėmėntą
𝐶𝑚 ėkvivalėntų mėmbranos organoidų laidumui 𝐺. Tai
pat branduolio mėmbrana prilyginama talpumui 𝐶𝑛,
ėkvivalėnciu branduolio citoplazmos laidumui 𝐺𝑛.
Ląstėlės mėmbrana vadinama isorinė, o branduolio –
vidinė. Todėl mėmbraninių potėncialų kitimas priklauso
nuo talpumo bėi ėkvivalėntaus jam laidumo. Taip pat
siamė modėlyjė yra atsizvėlgiama ir į suspėnsijos,
kuriojė yra patalpintos ląstėlės ėlėktroporacijos mėtu,
ėlėktrinius paramėtrus.
Pirmiausiai buvo sumodėliuota ląstėlės dazninė ir
fazinė charaktėristikos. Pėrdavimo funkcijos pokytis
buvo tirtas atsizvėlgiant į CHO (Kinijos ziurkėno
kiausidzių) ląstėlių skėrsmėnį (6 μm–25 μm) [27] bėi
standartiskai modėliavimui naudojamus ląstėlės
paramėtrus [21]. Branduolio spindulys skaiciavimuosė
laikomas dvigubai mazėsniu nėi ląstėlės.
Isorinės mėmbranos pėrdavimo charaktėristika
apibrėziama lygtimi [21]
1
𝑠∙𝐶𝑚
1
1
+
𝐺 𝑠∙𝐶𝑚

=

1,5∙𝑅𝑐
𝜏𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙𝑠+1

,

,

(2)

cia 𝑅𝑛 – branduolio skėrsmuo; 𝜏𝑛𝑢𝑐 - branduolio
mėmbranos uzsikrovimo laikas.
Atsizvėlgiant į sias dazninės charaktėristikas galima
tėigti, kad ėlėktrinis laukas, kurio povėikio trukmė
ilgėsnė, labiau tinka isorinėi mėmbranai, nės ji gėriau
pralėidzia zėmus daznius, o vidinėi mėmbranai gėriau
taikyti trumpėsnius impulsus, nės ji gėriau pralėidzia
vidutinius daznius.
Modėliavimas atliktas su „Matlab“ programiniu
pakėtu, jo mėtu buvo siėkiama istirti VDU gamtos
mokslų fakultėto mokslininkų tyrimuosė naudojamų
ėlėktroporacijos vėrcių povėikį biologinėi ląstėlėi.
Tyrimuosė standartiskai naudojama 1 kV/cm–
1,5 kV/cm ėlėktrinio lauko vėrtės, o impulsų trukmės
parėnkamos 20 μs–200 μs intėrvalė [22].
Panaudojus Laplaso transformacijas vidinės ir isorinės
mėmbranos pėrdavimo funkcijoms, potėncialų skirtumai
vidinėi ir isorinėi mėmbranai isrėiskiami is lygcių [21]:

Ląstėlės ėkvivalėntinės grandinės modėlio schėma [21].

𝐻𝑚 (𝑠) = 1,5 ∙ 𝑅𝑐 ∙

1,5∙𝜏𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙𝑠∙𝑅𝑛 ∙𝑠

𝑛𝑢𝑐 ∙𝑠+1)∙(𝜏𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙𝑠+1)

𝜈𝑚 (𝑡) = 𝐿−1 [𝐻𝑚 (𝑠) ∙ 𝐸(𝑠)],
𝜈𝑛𝑚 (𝑡) = 𝐿−1 [𝐻𝑛𝑚 (𝑠) ∙ 𝐸(𝑠)],

(3)
(4)

cia 𝐸(𝑠) – ėlėktrinio lauko pokytis; 𝑡 – laikas.
Atlikus ėlėktroporacijos modėliavimą pastėbėta, kad
transmėmbraninio potėncialo didumas ląstėlės ir
branduolio mėmbranojė priklauso nuo isorinio
ėlėktrinio impulso amplitudės ir impulso trukmės. Kuo
amplitudė didėsnė, tuo transmėmbraninis potėncialas
didėsnis tiėk isorinėjė mėmbranojė, tiėk branduolio
mėmbranojė, bėt sių mėmbranų uzsikrovimo laiko
priklausomybės yra skirtingos. Pėr ilgi impulsai isorinėjė
mėmbranojė gali sukėlti pazėidimus, o pėr trumpi nėlėis
mėmbranai uzsikrauti iki pėrnasai budingos potėncialo
vėrtės, nėpriklausomai nuo isorinio ėlėktrinio lauko
stiprumo.

(1)

cia 𝑠 = 𝑗 ∙ 𝜔, kur 𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓; 𝐶𝑚 – ląstėlės mėmbranos
talpumas; 𝑅𝑐 – ląstėlės spindulys; 𝜏𝑐𝑒𝑙𝑙 – ląstėlės
mėmbranos uzsikrovimo laikas.

3 pav. Vidinės ir isorinės mėmbranų transmėmbraninio potėncialo
vėrtės, kai ėlėktrinio lauko stiprumass 1 kV/cm, impulso trukmė
100 μs. Rc = 10 μm, Rn = 5 μm, , dm = 0,007 μm, dn = 0,04 μm.

Vidinės mėmbranos uzsikrovimas priklauso nuo
vidinės ir isorinės mėmbranos uzsikrovimo laiko
konstantų, nės 𝜏𝑛𝑢𝑐 kėlėtą kartų mazėsnė nėi 𝜏𝑐𝑒𝑙𝑙 , todėl
tiėk pėr trumpas, tiėk pėr ilgas ėlėktrinio lauko povėikis
gali sukėlti tik labai nėdidėlį transmėmbraninio
potėncialo
padidėjimą
vidinėjė
mėmbranojė.

2 pav. Pėrdavimo funkcijos modėliavimo rėzultatai. Isorinė – Rc1 = 3
μm, isorinė.2 – Rc2 = 6,5 μm, isorinė.3 – Rc5 = 12,5 μm, vidinė – Rn1 =
1,5 μm, vidinė.2– Rn2 = 3,25 μm, vidinė.3 – Rn5= 6,25 μm, dm = 0,007
μm, dn = 0,04 μm. dm – ląstėlės mėmbranos storis, dn – branduolio
mėmbranos storis.
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Modėliavimo
rėzultatai
transmėmbraninio potėncialo
priklauso nuo ląstėlės skėrsmėns.

patvirtina,
kad
didumas tiėsiogiai

Stėndą (7 pav.) sudaro nėrudijancio pliėno plokstėlės
(ėlėktrodai), izoliatoriai, tvirtinimo ėlėmėntai ir
ėlėktrodų laikiklis. Elėktrodai viėnas nuo kito atskirti
izoliacinių savybių turincia mėdziaga gėtinaksu, o
atstumas tarp ėlėktrodų 2 mm. Priė nėigiamo ėlėktrodo
pritvirtintas ultragarsinis kėitiklis, kurio rėzonansinis
daznis (nustatytas impėdanso matuokliu) yra 160 kHz.

4 pav. Vidinės ir isorinės mėmbranų transmėmbraninio potėncialo
vėrtės, kai ėlėktrinio lauko stiprumas 1,5 kV/cm, impulso trukmė 20 μs
Rc = 10 μm, Rn = 5 μm, , dm = 0,007 μm, dn = 0,04 μm.
7 pav.

Sonoporacijos sukėltas mėmbranos pralaidumas
molėkulėms aiskinamas transmėmbraninės srovės
modėliu, dėl jonų koncėntracijos pasikėitimo ir jų
judėjimo pėr susidariusias ląstėlės poras ir ėlėktrinio
potėncialo gradiėntą tarp ląstėlės mėmbranos isorinės ir
vidinės siėnėlių [28].

Siuo mėtu atliėkami dėtalus ėlėktrosonoporacijos
ėnėrgėtinių paramėtrų tyrimai.
VI. ISVADOS
Atlikus sfėrinės formos ląstėlės atsako į isorinį
ėlėktrinį impulsą modėliavimą, pastėbėta, kad ląstėlės
pėrdavimo charaktėristikai (nėpriklausomai nuo
ėlėktrinio lauko vėrcių) didėlę įtaką daro ląstėlės
gėomėtriniai paramėtrai.
Norint pasiėkti didėsnį ėlėktroporacijos ėfėktyvumą,
impulsų trukmės rėikia parinkti atsizvėlgiant į vidinės ir
isorinės ląstėlės mėmbranų uzsikrovimo laikus.
Suprojėktuotas priėtaisas gali atlikti ėkspėrimėntinius
ėlėktrosonoporacijos tyrimus, kai LV impulsų trukmės
yra intėrvalė nuo 1 ms iki 0,5 s, o HV impulsų trukmės
yra intėrvalė nuo 1 μs iki 500 μs. Ultragarsinio kėitiklio
dėka galima tirti sonoporacijos įtaką procėso
ėfėktyvumui.

5 pav. Sumodėliuota didziausio poros spindulio priklausomybė nuo
maksimalios transmėmbraninės (joninės) srovės dydzio.
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ABSTRACT
Mindaugas Visockis. The modeling of electroporation
energetical parameters and device designing.
The one way to improve a transfer of large molecules,
proteins or genes to a cell is electro-sonoporation. It is the
united process which impact is more efficient method than
electroporation or sonoporation to enter molecules or
genes into a cell. The article gives the overview of
electroporation and sonoporation simulations results and
electro-sonoporation device designing.
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Impulsinių maitinimo saltinių, sviesos
diodams maitinti, efektyvumo tyrimas
Saulius Aleksandravičius1, Simonas Girnis1, (vadovas prof. V. Dumbrava1)
1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas
saul.aleks@gmail.com
 Flyback tipo keitikliai, skirtingai nei Buck, yra
galvaniskai ižoliuoti, čia transformatorius naudojamas
tiek ižoliavimui, tiek ir energijos kaupimui. Taip pat
nesunku keisti isejimo įtampą keičiant antrines apvijos
vijų skaičių, galima gauti kelias isejimo įtampas. Flyback
keitikliai naudojami kai reikia gauti nedideles galias (iki
250 W), pasižymi pigia bei paprasta konstrukčija [1].
Naudingumo koefičientas siekia 60 %–85 %. 2 pav.
pateikta Flyback keitiklio sčhema. Įjungus tranžistorinį
raktą Q1 transformatoriaus pirmineje apvijoje kaupiama
energija. Raktą isjungus, pirmines apvijos sukaupta
energija indukuojama į antrinę apviją, kuria ima teketi
srove. Grandine RSCSD2 reikalinga atbulines įtampos
suoliams
panaikinti,
kurie
atsiranda
del
transformatoriaus pirmines apvijos induktyvumo, kai
raktas isjungiamas [2].

I. ĮVADAS
Siuo metu įvairių elektroninių įrenginių maitinimui
plačiai naudojami impulsiniai maitinimo saltiniai (IMS),
pasižymintys nedideliu svoriu ir gabaritais, plačiu įejimo
įtampų diapažonu. Tokių saltinių konstrukčija pigi,
neretai analogiskos galios tiesinis maitinimo saltinis
kainuoja tiek pat arba brangiau, be to jis yra didesnis ir
sunkesnis. Daugelis IMS turi integruotas apsaugas nuo
trumpo jungimo, perkrovos, perkaitimo ir pan. Esminis
trukumas lyginant su įprastais tiesiniais maitinimo
saltiniais – skleidžiamas elektromagnetinis triuksmas ir
mažesnis naudingumo koefičientas.
Dažnai IMS naudojami sviesos diodams maitinti, kurie
siandien yra vieni pažangiausių ir efektyviausių
apsvietimo sprendimų rinkoje. Tačiau dideliam bendram
efektyvumui pasiekti reikalingi ne tik energiją taupantys
sviesos diodai, bet ir efektyvus maitinimo saltinis.
Straipsnyje
aptariamos
dažniausiai
naudojamos
impulsinių maitinimo saltinių topologijos, pagrindines
nuostolių atsiradimo priežastys ir eksperimentinių
tyrimų režultatai, matuojant Buck tipo IMS efektyvumą.
II. IMPULSINIŲ MAITINIMO SALTINIŲ TOPOLOGIJOS
Yra sukurta daug įvairių IMS topologijų. Apžvelgsime
keletą jų, kurios paplitusios labiausiai:
 Buck tipo topologijos keitikliai yra vieni
paprasčiausių, pigiausių ir plačiausiai naudojamų.
Dažniausiai tai buna nuolatines sroves (angl. DC-DC)
keitikliai. Buck keitikliai pasižymi dideliu naudingumo
koefičientu (65 %–98 %) ir paprasta konstrukčija, tačiau
keitiklio įejimas ir isejimas yra galvaniskai suristi[1].
1 pav. pateikta tipine buck tipo maitinimo saltinio sčhema.
Tranžistorinis raktas Q1 įjungtas nuosekliai įejimui V in,
kuriuo teka srove į isejimą per droselį L. Raktą isjungus į
apkrovą atiduodama droselyje sukaupta energija.
Lygiagrečiai isejimui įjungtas kondensatorius veikia kaip
žemo dažnio filtras ir sumažina isejimo įtampos
pulsačijas. Keičiant valdymo impulsų skverbtį galima
keisti isejimo įtampą.

2 pav.

 Push-Pull tipo keitikliai pasižymi aukstu naudingumo
koefičientu (60 %–90 %), tačiau jų konstrukčija
sudetingesne: reikalingas transformatorius su dvejomis
pirminemis apvijomis, naudojami du tranžistoriniai
raktai. Nominali galia iki 1 kW, keitiklis yra galvaniskai
ižoliuotas [1]. Tipine sčhema pateikta 3 pav.

3 pav.

1 pav.

Supaprastinta flybačk keitiklio sčhema [2].

Push-Pull keitiklio sčhema [2].

Įjungus raktą Q1 per pirminę apviją NP1 ima teketi
srove, transformatoriuje kaupiama energija. Raktas
isjungiamas, truputį palaukiama, įjungiamas raktas Q2.
Transformatoriaus
serdis
permagnetinama
ir
indukuojama evj antrineje apvijoje. Diodai D5 ir D6

Tipine bučk tipo maitinimo saltinio sčhema [2].
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Pasikeitus įtampos ant diodo poliarumui is PN
sanduros issiurbiami kruvininkai ir diodu srove nebeteka.
Siurbimo metu stipriai isauga diodo issklaidoma galia PD.
Didejant dažniui issijungimo nuostoliai daro vis didesnę
įtaką suminiams diodo nuostoliams, nes siurbimo laikas
lieka toks pat, tik sumažeja laikas, kai diodas buna
atsidaręs, todel vidutine issklaidoma galia isauga [5].
Laidumo nuostoliai lauko tranžistoriuose (kurie IMS
naudojami kaip raktai) tiesiogiai priklauso nuo impulsų
skverbties D, tekančios sroves stiprio I ir kanalo varžos
RDS(On), kai tranžistorius atidarytas [6].

islygina auksto dažnio kintamą srovę.
 Pusinio tiltelio (angl. Half-Bridge) tipo keitikliai skirti
naudoti dideles galios reikalaujančiuose įrenginiuose (iki
2 kW). Naudojamas paprastesnis transformatorius su
viena pirmine apvija, naudingumo koefičientas 70 %–
90 % [1]. Tipine pusinio tiltelio keitiklio sčhema yra
pateikta 4 pav. Įjungus tranžistorinį raktą Q1 srove teka
per transformatoriaus pirminę apviją, serdyje kaupiama
energija. Isjungus raktą Q1, įjungiamas Q2, srove
transformatoriaus pirmineje apvijoje ima teketi priesinga
kryptimi. Vyksta permagnetinimo pročesas, antrineje
apvijoje indukuojama elektrovara.

Plaid .MOSFET  I 2  RDS (On )  D,

(2)

čia Plaid.MOSFET – lauko tranžistoriaus issklaidoma galia.

4 pav.

Pusinio tiltelio topologijos tipine sčhema [2].

III. IMS NUOSTOLIŲ SALTINIAI
Nors IMS dabar labai populiarus, tačiau turi esminį
trukumą pries tiesinius maitinimo saltinius – mažesnį
naudingumo koefičientą. Norint jį padidinti svarbu žinoti,
kuriose IMS dalyse ir kodel atsiranda didžiausi nuostoliai.
Kuo mažesnis saltinio naudingumas, tuo labiau jis kaista
ir tuo efektyvesnio ausinimo reikalauja. Didžiausi IMS
nuostolių saltiniai yra puslaidininkiniai diodai,
tranžistoriniai raktai ir induktoriai.
Nuostolius, atsirandančius dioduose galima skirstyti į
du pagrindinius tipus: laidumo ir persijungimo. Laidumo
nuostolius sąlygoja diodo PN sanduros potenčialas UD ir
diodo statine varža RD:

Plaid .  I U D  I 2  RD ,

6 pav. Lauko tranžistoriaus įtampos VD, sroves ID ir issklaidomos
galios PT laikines čharakteristikos tranžistoriui persijunginejant [5].

6 pav. matomi persijungimo nuostoliai lauko
tranžistoriuje atsiranda del persijungimą velinančio
paražitinio talpumo, susidarančio tarp tranžistoriaus
užturos ir santakos (CGD), kuris dar vadinamas Milerio
talpumu. Kad tranžistorius įsijungtų didinama užturos
įtampa UGS, kuri įkrauna ir paražitinį talpumą. Vykstant
įkrovimui (laiko tarpas t0 – t1 6 pav.) tranžistoriumi
tekanti srove ID persidengia su įtampa VD, todel isauga
galios nuostoliai PT, kurie didesni už laidumo nuostolius.
Tranžistoriui užsidarant gaunami didesni PT nuostoliai
nei atsidarymo metu, nes paražitinį talpumą iskrauti
užtrunka ilgiau (laiko tarpas t2 – t3 6 pav.). Analogiskai
diodo nuostoliams didinant impulsų dažnį nuostoliai
dideja, nes mažeja laikas, kurį diodas buna atidarytas, o
paražitinio talpumo įkrovimo ir iskrovimo trukmes lieka
tos pačios.
Laidumo nuostoliai nuolatinei srovei induktyviniuose
elementuose yra apvijų varžos pasekme

(1)

čia Plaid. – laidumo nuostolių galia; I – srove per diodą.

P

DC

2
 I rms
 RDC ,

(3)

čia PDC – induktyvinio elemento laidumo nuostolių galia
nuolatinei srovei; Irms – induktoriaus srove; RDC – apvijų
varža [7].
Laidumo nuostoliai kintamai srovei yra pavirsinio
efekto pasekme

5 pav. Diodo sroves ID, įtampos VD ir issklaidomos galios PD laikines
čharakteristikos diodui įsijungiant (kaireje) ir issijungiant (desineje)
[5].

Persijungimo nuostolius (5 pav.) sudaro dvi
dedamosios: diodo įsijungimo ir issijungimo nuostoliai.
Diodu pradedant teketi srovei sandura pripildoma kruvio
nesejų. Kol sandura neužpildyta siek tiek isauga sanduros
potenčialas VD ir tuo pačiu padideja galios nuostoliai PD.

P

AC

2
 I rms
 RAC ,

(4)

čia PAC – induktyvinio elemento laidumo nuostolių galia
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kintamai srovei; Irms – induktoriaus srove; RAC – apvijų
varža kintamai srovei [7].
Bendri nuostoliai induktyviniuose elementuose
susideda is nuolatines sroves (3), kintamos sroves
nuostolių (4) ir nuostolių serdyje [8].

režistoriai reikalingi sroves matavimui. Saltinio isejime
prijungta reguliuojama apkrova.
Kintamos sroves pilnoji galia S susideda is aktyvines P
ir reaktyvines galios Q dedamųjų [4]:

IV. EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI
Eksperimentinių tyrimų metu matuoti dviejų Buck tipo
IMS parametrai: vienas is jų – gamyklinis, 25 W
nominalios galios, kurio pagrindas yra Power
Integrations mikrosčhema LNK417EG su integruotu
tranžistoriniu raktu, o kitas 20 W galios saltinis su to
paties gamintojo integriniu grandynu LNK460KG buvo
pagamintas
pačių
pagal
gamintojo
pateiktas
rekomendačijas. Jų vaiždai pateikti 7 pav.

P  U RMS  I RMS  cos( ).

(5)

Q  U RMS  I RMS  sin( ).

(6)

Tuomet pilnoji galia

S  P 2  Q 2  U RMS  I RMS .

(7)

Matuojant skaitmeniniu osčiloskopu signalas yra
diskretižuojamas laike, taigi pilnosios galios israiska
atrodys taip

S

1 n
2
 ui  ii  .

n i 1

(8)

Galia isejime

POUT 
7 pav. 25 W (virsuje) ir 20 W (apačioje) nominalios galios maitinimo
saltiniai, kurie buvo naudoti eksperimentiniuose tyrimuose.

1 n
2
 ui  ii  .

n i 1

(9)

Naudojantis (4) ir (5) israiskomis randamas saltinio
naudingumo koefičientas

Kadangi IMS dirba impulsiniu režimu, jų vartojama
srove yra sudetingos formos (8 pav.), taigi atlikti
korektisko matavimo įprastu skaitmeniniu multimetru
negalima.



POUT
100%.
S

(10)

Toliau pateikiamos eksperimentinių tyrimų metu
gautos čharakteristikos.

8 pav. IMS įejimo įtampa (I kanalas) ir įtampa ant įejimą suntuojančio
režistoriaus (II kanalas), kuri proporčinga įejimo srovei.

Matavimai atlikti pagal sčhemą 9 pav.
Skaitmeninis
osciloskopas
~230 V

Skaitmeninis
osciloskopas

Autotransformatorius

R2

R1

Skiriamasis
transformatorius

9 pav.

10 pav. 25W nominalios galios maitinimo saltinio naudingumo
koefičiento priklausomybe nuo įejimo įtampos, esant trims skirtingiems
apkrovų dydžiams.

0,22

Tiriamasis maitinimo
šaltinis

0,22

Ra

Matavimo sčhema.

Tiriamasis maitinimo saltinis į tinklą jungiamas per
autotransformatorių (kad butų galima keisti įejimo
įtampą) ir per skiriamąjį transformatorių, kuris
gavaniskai atskiria maitinimo saltinį nuo tinklo įtampos.
Nuosekliai įejimui ir isejimui įjungti du nedideles varžos

11 pav. 20 W nominalios galios maitinimo saltinio naudingumo
koefičiento priklausomybe nuo įejimo įtampos, esant trims skirtingiems
apkrovų dydžiams.
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saltiniui esant be korpuso. Įejimo įtampa ~ 230 V.
Is termonuotraukų matoma, kad labiausiai kaista
induktoriai ir integriniai grandynai, nes juose yra ir
tranžistoriniai raktai. Pirmojo saltinio įejimo filtro
temperatura siekia 95,8 C, o isejimo induktoriaus –
78,4 C. Tuo tarpu antrojo saltinio isejimo rite kaista siek
tiek mažiau – iki 77,2 C.

Kaip matoma is 10 pav. ir 11 pav. tirtųjų maitinimo
saltinių naudingumo koefičientas mažai kinta
priklausomai nuo įejimo įtampos (iki 1 %–3 %).

V. ISVADOS
Tyrimo metu atlikta dažniausiai sutinkamų IMS
topologijų apžvalga, aptartos pagrindines nuostolių
atsiradimo priežastys, eksperimentiskai istirti du Bučk
tipo impulsiniai maitinimo saltiniai. Nustatyta, kad
didžiausi IMS nuostolių saltiniai yra tranžistoriniai raktai,
diodai ir induktoriai, kurie didelę energijos dalį isskiria
silumos pavidalu. Nuostoliams sumažinti reiketų naudoti
didesnes greitaveikos tranžistorius ir Sotkio diodus, kurie
pasižymi mažesniais paražitiniais talpumais. Is
eksperimentinių tyrimų nustatyta, kad maitinimo saltinio
naudingumui tinklo įtampos svyravimai daro mažą įtaką,
tačiau yra aiski priklausomybe nuo apkrovos galios:
didejant apkrovai prie nominalios apkrovos maitinimo
saltinio naudingumas dideja.

12 pav. 25 W nominalios galios maitinimo saltinio naudingumo
koefičiento priklausomybe nuo isejimo galios, esant trims skirtingoms
įejimo įtampoms.

13 pav. 20 W nominalios galios maitinimo saltinio naudingumo
koefičiento priklausomybe nuo isejimo galios, esant trims skirtingoms
įejimo įtampoms.
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Is 12 pav.–13 pav. matome, kad naudingumo
koefičientas tiesiogiai priklauso nuo apkrovos dydžio:
kuo jis artimesnis nominaliai maitinimo saltinio galiai, tuo
saltinis dirba efektyviau. Pirmojo saltinio naudingumas
beveik nepriklauso nuo įejimo įtampos, o antrojo kinta iki
1 %.

14 pav. 25 W nominalios galios maitinimo saltinis veikiantis su pilna
apkrova. Kaireje – kaistantis įejimo filtras, desineje – isejimo
induktorius.

ABSTRACT
Saulius Aleksandravičius, Simonas Girnis. Switched
mode power supplies used for LEDs efficiency study.
Switched mode power supplies (SMPS) are widely used
for powering electronic devices and particularly in LED
lightning systems. The article describes several commonly
used SMPS topologies, their advantages and limitations.
Also main reasons of power losses in SMPS are discussed.
Furthermore methodology of measuring SPMS efficiency
using digital oscilloscope is represented in experimental
part of research. There were two buck topology SMPS
investigated which investigations results are summarized
in this article.

15 pav. 20 W nominalios galios maitinimo saltinio, veikiančio su
nominalia apkrova kaistantis isejimo induktorius ir valdiklis su
integruotu tranžistoriniu raktu.

Siekiant įvertinti temperaturinį darbo režimą buvo
padarytos labiausiai kaistančių vietų termonuotraukos.
Tyrimas atliktas su nominalia apkrova, maitinimo
saltiniui veikiant ne mažiau 30 minučių kambario
temperaturoje (25 C), nenaudojant aktyvaus ausinimo,
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Smegenų-kompiuterio sąsaja, kai naudojami 3
elektrodai
1Kauno

Edas Baliūnas1, (vadovas doc. G. Dervinis1)
technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas
edasbal@gmail.com
gaunami 9 EEG signalai. Turint daugiau nei vieną EEG
signalą reikalinga kiekvienam signalui priskirti svorinius
koeficientus. Sudėtingėja duomenų apdorojimo ir
klasifikavimo uždavinys. Straipsnyje vietoje 20 elektrodų
siūloma naudoti 3 elektrodus.
Tolimesnėje dalyje yra aptariamas tyrime naudojamas
BCI modelis ir metodai skirti jam sukurti, t.y. apdoroti ir
klasifikuoti duomenims. Aprašyta pasirinkta tyrimų
metodologija, naudojama įranga, atliekami tyrimai.
Tyrimų
rezultatams
interpretuoti
naudojama
metodologija, duomenų apdorojimo bei klasifikavimo
metodai, bei jų parametrai. Galiausiai išvadose
apibendrinami gauti rezultatai ir aprašomi numatyti
tolimesni tyrimai.

I. ĮVADAS
Smegenų kompiuterio sąsaja (angl. Brain-computer
interface BCI) yra sparčiai vystoma. Ji yra nekenksminga
ir lanksti, elektrodai yra neinvazinė priemonė skaityti
smegenų bangas. Išdėstyti ant odos, elektrodai neįtakoja
fiziologinių procesų. Šiuo metu BCI yra naudojama
medicininiais, pramoginiais ir stebėjimo tikslais.
Medicinoje dažnai naudojama sąsaja skirta įgalinti
paralyžuotus pacientus bendrauti [5]. Pramogų srityje
naudojami įvairūs išmanūs žaidimai, naudojantys ne
rankinį manipuliatorių (ar kitą žmogaus-įrenginio
sąsają), o elektroencefologramos (EEG) signalą atlikti
tam tikras užduotis[4]. BCI skirti stebėjimui, stebi
fiziologinius procesus pamačius tam tikrą nukrypimą
nuo normos yra pranešama apie galimas grėsmes. Tai
sveikatos sutrikimų stebėjimas ir procesų smegenyse
stebėjimas atliekant tam tikrą užduotį (pvz. stebima
žmogaus koncentracija vairuojant ir pranešama
vairuotojui apie galimą išsiblaškymą.)[9]. Iki šiol vis dar
nėra nusistovėjusios metodologijos interpretuoti
elektroencefologramos signalus. Yra sukurta nemažai
įvairių būdų tai atlikti, tačiau tobulėjant technologijoms,
tobulėja ir metodai. Smegenų kompiuterio sąsaja
reikalauja žinių daugelyje sričių. Reikia išmanyti:
elektroninius jutiklius ir schemotechniką, įrangos
apmokymą, neurofiziologiją, psichologiją, jutiklių
išdėstymą, signalų aptikimą, signalų apdorojimą, šaltinio
paiešką, šablonų atpažinimą, grupavimą ir klasifikavimą.
Pagrindinis BCI sistemos tikslas yra įgalinti subjektą
valdyti įrenginį mintimis. Tyrinėjant smegenųkompiuterio sąsają, susiduriama su sprendimo priėmimo
problema. Pagrindinė jos užduotis pagal stebimus
duomenis (pavyzdžiui žmogaus EEG signalą) padaryti
išvadą apie tam tikrą reikšmę ar kažkokio svarbaus
kintamojo pasiskirstymą (pavyzdžiui ketinimą pajudinti
galūnę). Norint priimti išvadą būtina žinoti
priklausomybes tarp stebimų duomenų ir keičiamo
kintamojo.
Po kol kas dažniausiai naudojamas būdas surasti šiuos
parametrus naudoti empirinius duomenis, t.y. vienu
metu įrašinėti biosignalus (tokius kaip EEG) ir signalus,
kuriuos bandoma nuspėti (pavyzdžiui fiksuojant akių
mirksėjimą). Tada iš šių duomenų galima sudaryti
prognozuojantį modelį, kuriame yra įtraukti nežinomi
(spėjami) parametrai.
Dažniausiai tyrimams atlikti naudojami prietaisai
turintys nuo 20 iki 256 elektrodų. Elektrodų skaičius
proporcingas aparatūros kainai. Turint 20 elektrodų

II. TEORINIAI TYRIMO PAGRINDAI
A. Erdviniai filtrai
Erdvinis modelis sudaromas įvertinant kad audiniai
yra varžą turinti terpė ir įvertinant tik tūrines laidininko
savybes [6], atmetant ribines talpumines savybes [7].
Modeliui aprašyti naudojama lygtis
x(t )  As (t ),

(1)

čia x(t) - elektrinis skalpo potencialas, s(t)- šaltinio
signalas, A- tai koeficientų matrica, kuri nurodo, kaip
elektrodai atspindi signalą.
Koeficientų matrica A priklauso nuo trijų faktorių, dar
vadinamų erdvinėmis savybėmis: tarpinių sluoksnių
(smegenų audinio, kaukolės, odos) laidumo, smegenyse
įvykusio šaltinio signalo erdvinės vietos ir orientacijos ir
skalpo elektrodų varžos ir vietos.
x(t )  As (t )  n(t ).

(2)

Pateiktas modelis turi pridėtinį dydį n(t), kuris
apibūdina faktorius neaprašytus matricoje A. Tiesioginis
modelis aprašomas lygtimi (2). Jis susieja šaltinio
signalus su signalais gautais skirtinguose elektroduose.
Elektrodų signalų, susiejimas su šaltinio signalu yra
vadinamas atvirkštiniu (inversiniu) modeliu. Jo tikslas
nuspėti šaltinio veiklą iš stebimų elektrodų veiklos
s (t )  W T x(t ),

(3)

W T - koeficientų matrica skirta gauti tiesioginį modelį.

Kadangi, tiesioginis modelis yra nežinomas,
naudojantis atgaliniu modeliavimu reikia rasti matricos
tinkamą tiesinę transformaciją, kuri padidina signalo-
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ERP

triukšmo santykį bandymo duomenyse. Matricos eilutės
yra dažnai vadinamos erdviniais filtrais. Erdviniai filtrai
priklauso ne tik nuo atkuriamo šaltinio signalo, bet ir
nuo kitų signalų šaltinių. [1].

signalų

supaprastintas

modelis.

yra

Priimama,

naudojamas
kad

x ( k ) (t )

superpozicijos principu (nekintant fazei) susideda iš
dviejų komponenčių: iš nuo įvykio priklausomo šaltinio
s(t) (ERP signalas), kuris yra laikomas pastoviu ir

B. Nuo įvykių priklausomi potencialai

„triukšmo“ (nuo fazės nepriklausoma veikla) n( k ) (t ) ,

ERP (angl. event related potential) tai tiesioginė
elektrinė smegenų reakcija, potencialų skirtumai
atsirandantys smegenų žievėje. Potencialų skirtumai yra
priklausomi nuo laiko ir tam tikro įvykio. Jie dažniausiai
sukuriami, kaip reakcija į periferinį arba išorinį dirgiklį ir
gali būti vizualinio, audialinio ar somasensorinio tipo
smegenų potencialai. Taip pat gali būti stebimi, kaip iš
lėto evoliucionuojantys smegenų veiklos signalai
atsirandantys prieš savanoriškus judesius ar numatyto
dirgiklio laukimą.
Dažniausiai ERP signalai būna 1–30 µV didumo
priklausomai nuo EEG aktyvumo amplitudės. Dažnai
naudojama signalų vidurkio radimo procedūra ERP
signalų išskyrimui. ERP banga gali būti nagrinėjama
trijose dimensijose: amplitudės (neuroninės veiklos
dydis), reakcijos laiko (laikas, kada pasiekiama
didžiausia amplitudė) ir padėties skalpe (komponento
įtampos gradientas aplink skalpą, bet kuriuo laiko
momentu) [8]. Taip pat ERP gali būti analizuojamas
atsižvelgiant į reliatyvius reakcijos laikus, tarp jų
sudedamųjų dalių. ERP signalai gali būti teigiami, žymimi
P raide (angl. Positive) ir neigiami žymimi N raide (angl.
negative). Po raidės eina skaičiai nurodantys reakcijos
laiką po dirgiklio milisekundėmis. Pavyzdžiui P300
teigiamo potencialo ERP signalas, kurio reakcijos laikas
300ms [3]. Encefalograma su apibrauktu neigiamo
potencialo ERP signalu pavaizduota 1 paveiksle.

kuris yra identiškai nepriklausomai pasiskirstęs.
x( k ) (t )  s (t )  n( k ) (t ),

(4)

visiems bandymams k=1...K.
ERP signalas gali kisti (pvz. P300 signalo amplitudė ir
ilgis priklauso nuo daugybės faktorių, kurie skiriasi
kartojant tą patį bandymą (susikaupimas, kiek kartų
atliktas eksperimentas ir t.t.)). Kadangi lyginant ERP
signalo pakitimus su aplinkos triukšmu, jų įtaka nedidelė
priimta, jog jie yra pastovūs.
C. Klasifikavimas
Moksliniame straipsnyje [2] aprašomas tiesinio
klasifikatoriaus
panaudojimas
EEG
duomenų
klasifikavimui. Straipsnyje lyginamas atraminių vektorių
klasifikatorius ir tiesinis klasifikatorius. Tiesinis
klasifikatorius pasižymi paprastumu, greitu duomenų
apdorojimu ir didesniu nei 90 % klasifikavimo tikslumu.
Dėl šių priežasčių tyrimo duomenų įvertinimui
pasirinktas tiesinis klasifikatorius.
Tiesinės diskriminantinės analizės klasifikatorius, dar
žinomas kaip Fišerio klasifikatorius, tai metodas
naudojamas įrangos apmokyme. Jis skirtas rasti tiesinę
priklausomybę, kuri charakterizuoja ar atskiria objektų
ar įvykių klases. Naudojamas kaip tiesinis klasifikatorius
arba skirtas apdoroti duomenis prieš tolimesnį
klasifikavimą.
Tiesiniai klasifikatoriai apibūdinami projekcijos
vektoriumi w ir poslinkiu b atskiriančiu plokštumą.
wT x  b  0 .

1 pav.

apibūdinimui

Encefalograma su neigiamo potencialo ERP signalu.

Klasifikavimo funkcija,

atsižvelgiant į

formulės ( w x  b) ženklą įėjimui x  R priskiria
T

klasę. tiesinį diskriminantinės analizės vektorių galima
aprašyti lygtimi

ERP signalų analizė yra sudėtinga, nes pagal
superpozicijos principą nuo užduoties priklausantys
signalai yra įtakojami nuo užduoties nepriklausančios
smegenų veiklos. Galima pastebėti mažą signalotriukšmo santykį. Priimta, kad nuo įvykių priklausantys
potencialai yra šaltinio signalas, o visa kita smegenų
veikla ir artefaktai yra triukšmas.
Pagrindinis siekiamas tikslas yra ženkliai padidinti
signalas-triukšmas santykį, kitais žodžiais atskirti ERP
signalus nuo juos veikiančio triukšmo.
ERP signalų komponentai yra apibūdinami jų laikinu
vystymusi
ir
atitinkamų
erdviniu
potencialų
pasiskirstymu. Kaip neapdorotą medžiagą, mes turime
EEG signalo duomenis, X ( k )  R T M , kiekvienam bandymui
k, T bandymo laiko taškų skaičius, M kanalų skaičius.
Laikas dažniausiai paskirstomas vienodo ilgumo
intervalais, bet kartais yra naudingiau išskirti tam tikrus
laiko intervalus, kuriuose yra ERP signalo komponenčių.
Dažniausiai kanalai sujungiami, skaičiuojant jų vidurkį ir
gautas rezultatas naudojamas ERP signalams apibūdinti.

w   c 1 ( 2  1 ),

(4)

1
  1   2  yra
2
nuspėjamas matricos bendras kovariantiškumas.
Tiesinis klasifikatorius, apmokytas naudojantis
tiesinėmis erdvinėmis savybėmis, yra laikomas erdviniu
filtru. Taigi, tiesinis klasifikatorius yra interpretuojamas,
kaip atvirkštinis modeliavimas, t.y. atkuriame pradinį
signalą žr. modelio aprašymą.

 i nuspėjamas i klasės vidurkis,  c 

III. TYRIMO METODIKA
Stebimasis subjektas, kas tam tikrą laiko intervalą turi
įjungti lemputę, o po to ją išjungti. Lemputės įjungimas
imituojamas kompiuterio klaviatūros
klavišo UP
paspaudimu, o išjungimas DOWN klavišo paspaudimu.
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Tuo pačiu metu fiksuojama stebimojo smegenų veikla
(EEG) ir klaviatūros mygtukų paspaudimai. Stebimasis,
prieš akis kompiuterio ekrane mato ar lemputė įjungta
ar išjungta. Apie prabėgusį laiko intervalą informuoja
garso signalas. EEG signalas traktuojamas, kaip stebimi
duomenys, o klaviatūros paspaudimai, kaip keičiamas
kintamasis. Principinė eksperimento schema pateikiama
2 paveiksle.

2 pav.

20 minučių.
Ištirta skirtingų laiko intervalų
tarp lemputės
įjungimo išjungimo įtaka apmokymo tikslumui.
Pasirinkti 3 laiko intervalai tarp lemputės įjungimo ir
išjungimo. 5sekundės; 15 sekundžių.
Ištirta skirtingos elektrodų pozicijos apmokymo
duomenų tikslumui.
Ištirta įtaka naudojant skirtingą lempučių skaičių.
Tyrimai atlikti su vienu subjektu.
Neapdorotas signalas, gautas atlikus eksperimentą
pateikiamas 4 paveiksle.
Duomenims apdoroti naudojamas juostinis filtras
praleidžiantis nuo 10-40Hz bangas. Duomenys stebimi
puse sekundės prieš paspaudimą ir dvi sekundės po
paspaudimo. Šie duomenys skaidomi į laiko intervalus
po 200 ms, bandoma išskirti ERP signalus. Apdoroti
duomenys pateikiami tiesiniam klasifikatoriui [29].
Apdorotas
signalas
pateikiamas
5
paveiksle.
Eksperimentai atliekami po 3 kartus, imamas
klasifikavimo paklaidos vidurkis. Siekiama santykinė
klasifikavimo paklaida mažesnė nei 20 %.

Principinė eksperimento atlikimo schema.

Tyrimui atlikti naudojami trys elektrodai. Du
elektrodai skirti signalui gauti, tarp kurių stebimas
potencialų skirtumas ir vienas elektrodas skirtas
sumažinti triukšmus. Nedidelis elektrodų skaičius
sumažina naudojamos įrangos kainą, supaprastina
gautos informacijos apdorojimą. EEG signalo matavimui
naudojama kompanijos „Olimex“ EEG-SMT aparatinė
įranga. Duomenys persiunčiami į asmeninį kompiuterį,
kur kartu su klaviatūros paspaudimais įrašinėjami į
kietąjį diską. Personaliniame kompiuteryje parašyta
programa imituojanti lemputę, pagal klaviatūros klavišų
paspaudimus UP ir DOWN keičiami paveikslėliai,
lemputė įjungta arba lemputė išjungta.
Matlab aplinka yra naudojama signalo apdorojimui,
klasifikatoriaus paruošimui ir apmokymui. Stebimajam
ant galvos uždedami elektrodai. Elektrodai išdėstomi
pagal tarptautinę 10-20 sistemą, išdėstymo schema
pavaizduota 2 paveiksle. Elektrodai dedami ant kaktos
pozicijose Fp1, F7, Fp2, F8,O1 ir O2.

4 pav.

Neapdorotas signalas.

5 pav.

Apdorotas signalas, naudojamas klasifikatoriaus apmokymui.

V. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ

3 pav.

Tiriant laiko trukmės intervalą pastebėta, kad esant
per trumpam
eksperimentui
nėra surenkama
pakankamas kiekis duomenų ir todėl gaunami
neadekvatūs duomenys. Eksperimentui pasiekus 10
minučių trukmę, rezultatai nusistovi ir kinta nedaug.
Pastebėta, kad esant ilgesniems nei 10 minučių
eksperimentams subjektai pavargsta ir jų koncentracija
sumažėja.
Tiriant laiko intervalą tarp lemputės įjungimo ir
išjungimo pastebėta, kad esant 15 sekundžių laiko
intervalui, surinkti pakankamą duomenų kiekį reikėtų
atlikti 30 minučių trukmės eksperimentą. Duomenis
lyginant su 5 sekundžių laiko intervalu nepastebėtas
ženklus skirtumas.
Tiriant elektrodų išdėstymą ant skalpo pastebėta, dėl
audinių skirtingo laidumo ir skirtingo atstumo nuo
signalo šaltinio gauname skirtingą apmokymo paklaidą.
Naudojant daugiau nei vieną lemputę ženkliai
padidėja apmokymo paklaida, sunku atskirti signalą nuo

Elektrodų išdėstymas pagal 10/20 sistemą.

IV. ATLIKTI EKSPERIMENTAI
Pagal aukščiau pateiktą metodologiją atlikti šie
tyrimai:
Ištirta apmokymo duomenų eksperimento trukmės
įtaka apmokymo tikslumui. Pasirinkti 3 apmokymo
duomenų eksperimento ilgumai: 5 minutės; 10minučių;
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triukšmo. Santykinė paklaida didesnė nei 80%
Gaunamas mažas signalo-triukšmo santykis.
Naudojant juostinį dažninį filtrą gautas nepakankamas
apmokymo tikslumas. Siekiama gauti mažesnę nei 20%
santykinę apmokymo paklaidą, o gauta didesnė nei 40%.
Todėl reikia koreguoti duomenų apdorojimo būdą,
ieškoti optimalių parametrų.
Klasifikatoriaus
apmokymo
santykinė
paklaida

imitavimo būdas, modeliui sudaryti. Dėl sudėtingų
procesų smegenyse, modelis kuriamas vienai užduočiai
atlikti.
Nustatyta optimali eksperimento trukmė – 10
minučių. Laiko intervalas tarp vizualinių dirgiklių (tarp
lemputės įjungimo ir išjungimo) įtakos neturi. Elektrodų
išdėstymas turi didelę įtaką atkurto modelio tikslumui.
Gauta didesnė nei 40 % santykinė paklaida, todėl reikia
koreguoti
duomenų
apdorojimo
metodiką.
Tolimesniuose tyrimuose bus bandoma sumažinti
klasifikuojamų duomenų apmokymo paklaidą, bus
keičiami signalo filtravimo ir klasifikavimo parametrai.

55,3 +/- 6.7 %
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43,2 +/- 12%

41,2 +/- 11%

50 %

58,4 +/- 9,8%

55,4 +/- 9,7%

80,5 +/- 3,9%

43,2 +/- 7%

SANTRAUKA
Edas Baliūnas. The implemantation of brain computer
interface using small amount of electrodes.
This paper describes the implementation of Braincomputer interface and its design process.
The main problem is that the prime model of brain is
unknown. To design model the empirical data is used.
Model is design for a certain task – on/off control of the
lamp. The brain activity related to lamp control is treated
as source signal and all other activity is treated as noise.
For collection of data it is used EEG hardware, that has 3
electrodes – measuring bipolar potential difference
between two electrodes, third one is used to reduce noise.
The lamp is simulated in computer and is controlled by
keyboard buttons. The EEG data and keyboard presses are
observed and synchronized. All the data is passed to
MATLAB software for processing. It is used bandwidth
filter and Window mean algorithm to process signal before
classification. The Linear discriminant analysis is used for
signal classification.
It is found that experiment optimally should last around
10 minutes that time between switching the light is
irrelevant. The placement of electrodes has big influence
on the models accuracy.

51,7 +/- 4%

51,9 +/- 9,2%

53,3 +/- 9%

87,9 +/- 5%

VI. IŠVADOS
Analizuojant smegenų-kompiuterio sąsają, sudaromas
modelis
prognozuojantis
smegenų
veiklą.
Dėl
nepakankamų duomenų apie fiziologinius procesus
vykstančius smegenyse negalime sudaryti tiesioginio
smegenų modelio. Todėl tyrime naudojamas atvirkštinio
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I. ĮVADAS
Šiais laikais kompozitinės medžiagos labai dažnai
naudojamos įvairių medžiagų tokių kaip metalai
sutvirtinimui, kad išgauti reikalingas patvarumo savybes,
kurių pats metalas negali turėti. Tiriant kompozitų ir
metalų sujungimus galima rinktis iš įvairių ultragarsinių
tyrimo metodų [1]. Kiekvienas iš jų turi savo privalumų
bei trūkumų.
Šio darbo tikslas yra aptikti delaminacijų tipo defektus
metalų ‒ kompozitų sujungimuose, kuriems praktikoje iš
ultragarsinių metodų naudojami: impulsinis aido
metodas [2], perdavimo metodas, metodas panaudojant
Lambo bangas [2] bei spektroskopijos metodas [3].
Pagrindinės problemos tiriant kompozitų ir metalų
sujungimus iškyla dėl to, kad kompozitinės medžiagos
turi didelį ultragarso slopinimą ir išsklaidymą. Taip pat
didelis akustinių varžų nesuderinamumas tarp
kompozito ir metalo apsunkina tyrimą.

2 pav.

Defektų pozicijos ir skenavimo schema.

Šiame darbe yra norima fokusuoti ultragarso bangas į
metalo bei kompozito sujungimo ribą, kadangi šioje
vietoje yra didžiausia defektų atsiradimo tikimybė.
Fokusuotiesiems
keitikliams
specifikacijoje
yra
nurodomas jų fokuso atstumas vandenyje, tačiau šių
keitiklių fokuso nuotolis priklauso nuo to kokia yra
tiriamoji medžiaga. Tai lemia ultragarso greičių
skirtumas vandenyje ir medžiagoje, dėl šios priežasties
prieš pozicionuojant tokio tipo keitiklį reikia įvertinti
kokiu atstumu nuo tyrimo objekto reikia pozicionuoti
keitiklį, kai žinomas gylis bandinyje į kurį reikia
sufokusuoti (1 formulė [5]).

II. BANDINYS IR NAUDOJAMI KEITIKLIAI
Šio darbo tyrimo objektas yra titano ‒ kompozito
sujungimas. Metalinė tiriamojo objekto dalis yra 2 mm
su spygliais sujungimo tvirtumo pagerinimui, o
kompozitinė dalis susideda iš 16 sluoksnių anglies
pluošto ir yra 4 mm storio (1 pav.). Bandinyje yra keturi
defektai (2 pav.) ‒ du tarp metalo ir kompozito (vienas
spygliuotoje zonoje, kitas lygioje), ir du defektai
kompozitinėje dalyje (vienas spygliuotoje zonoje, kitas
lygioje).

𝑙𝑉 = 𝑙𝐹 − 𝑙𝐵 (𝑉𝐵 ⁄𝑉𝑉 ),

(1)

čia, 𝑙𝑉 – vandens kelias; 𝑙𝐹 – keitiklio fokuso nuotolis; 𝑙𝐵
– gylis bandinyje, kuriame norima fokusuoti; 𝑉𝐵 –
ultragarso greitis bandinyje; 𝑉𝑉 – ultragarso greitis
vandenyje.
Apskaičiavus atstumus gauta, kad tiriant iš titano
pusės keitiklis turi būti pozicionuojamas 42 mm atstumu
nuo bandinio paviršiaus. Tiriant iš kompozito pusės ‒
44 mm atstumu (2 lentelė).
1 lentelė. Keitiklio atstumas nuo bandinio paviršiaus kiekvienos
medžiagos atžvilgiu.
Medžiaga
Greitis medžiagoje,
Atstumas nuo
m/s
bandinio
paviršiaus, mm
Kompozitas
2628
44
Titanas
6100
42

1 pav.

Bandinio matmenys.

III. KOMPIUTERINIO MODELIAVIMO REZULTATAI
Įvertinant bandinį bei praktikoje naudojamus keitiklių
parametrus [4] išsiaiškinta, kad tiriant panašius objektus
yra naudojami aukšto dažnio keitikliai. To priežastis yra
gana plonas bandinio storis bei reikalinga didesnė
skiriamoji geba norint aptikti delaminacijas, todėl darbe
bus naudojami 10 MHz ir 15 MHz vieno elemento
statmenieji fokusuotieji keitikliai pagal 2 pav. schemą.
Matavimai bus atliekami imersiniu būdu.

Tiriamasis bandinys yra sudarytas iš dviejų skirtingų
medžiagų – titano ir anglies pluošto sluoksnių. Dėl šios
priežasties reikia nustatyti, iš kurios pusės geriausiai
išeitų aptikti defektus. Keitiklio laukas modeliuojant iš
metalo pusės buvo sumodeliuotas 0.02 mm žingsniu 6
x 8 mm plote, keitiklio atstumas iki bandinio 42 mm.
Modeliuojant lauką iš kompozito pusės skaičiavimo zona
buvo tokio pačio ploto kaip ir skaičiuojant iš metalo
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pusės (3 pav.). Šiuo atveju pakeistas keitiklio atstumas
iki bandinio – 44 mm. Kadangi keitiklio fokuso atstumas
priklauso nuo jo fokuso taško, o ne nuo jo dažnio tai
naudojant 10 MHz bei 15 MHz keitiklius pozicijos buvo
išlaikytos vienodos.
Palyginus skirtingų keitiklių laukų duomenis
bandinyje (3 pav.) galima pastebėti, kad 10 MHz
ultragarsinis laukas kompozitinėje dalyje, kur bus
defektai yra platesnis bei ilgesnis nei sukuriamas 15
MHz keitiklio, tačiau kompozitinėje dalyje pastebimas
didesnis bangos slopimas naudojant 15 MHz dažnį nors
metalo – kompozito riboje 15 MHz amplitudė yra –0,2 dB
aukštesnė. Verta pabrėžti, kad dėl 15 MHz keitiklio
siauresnio spindulio bandinyje įmanoma aptikti
smulkesnius defektus. Lyginant sumodeliuotus laukus iš
metalo pusės galima teigti, kad patogesnis naudoti būtų
10 MHz keitiklis dėl to, kad jis spinduliuoja stipresnį
signalą gilesniuose kompozito sluoksniuose.
Pozicionuojant keitiklius iš kompozitinės bandinio
pusės didžiausia signalo dalis yra atspindima dėl metalo
ir kompozito akustinių varžų nesuderinamumo (3 pav.).
Naudojant 10 MHz keitiklį ties kompozito – metalo riba
amplitudė yra -1 dB aukštesnė negu 15 MHz.

naudoti norint aptikti defektus įvairiose sudėtingos
geometrijos bandinio vietose, bei iš kurios bandinio
pusės geriau atlikti matavimą (kompozito ar metalo)
modeliavimas buvo vykdomas pagal 5 paveikslo schemą
imant kiekvieną defektą atskirai 6 x 13 mm zonos plote
ir judant keitikliui iš dešinės į kairę. Skenavimo
parametrai buvo išlaikyti tie patys norint nustatyti
skirtumą tarp rezultatų su 10 MHz ir 15 MHz keitikliais.

5 pav.

Defektų išsidėstymo modeliuojant schema.

6 paveiksle pavaizduoti 1, 2, 3, 4 defektų A tipo
atvaizdai gauti naudojant 10 MHz keitiklį. A pusėje
(kairė) parodyta rezultatai kai keitiklis pozicionuojamas
iš metalo pusės, o b pusėje (dešinė) kai keitiklis
pozicionuojamas iš kompozito pusės. Paveiksle raudonas
signalas atspindi vietą ties defektu, o juodas ties gera
vieta. Kaip matoma 1 bei 2 defektų atspindžių
amplitudės yra ‒16,8 dB ir ‒21,3 dB. Tuo tarpu tiriant iš
kompozito pusės tų pačių defektų amplitudės ‒3,3 dB bei
‒2,7 dB.
Kaip matoma atspindžiai nuo 3 bei 4 defektų metalo
(a) pusėje yra silpni lyginant su atspindžiu nuo
paviršiaus. Šiuose atvaizduose dar galima išskirti
defektines vietas, bet lyginant su kompozito (b) puse
matomas žymus amplitudžių skirtumas. A pusėje signalo
atspindėto nuo 3 defekto amplitudė yra ‒26 dB, o nuo 4
defekto amplitudė atitinkamai ‒32,3 dB. Tuo tarpu iš
kompozito pusės (6 pav. b pusė) signalų atspindėtų nuo
defektų amplitudės atitinkamai yra ‒2,7 dB bei ‒2,6 dB.
7 paveiksle atvaizduoti A tipo atvaizdai gauti
naudojant 15 MHz keitiklį. A pusėje (kairė) parodyti
rezultatai kai keitiklis pozicionuojamas iš metalo pusės,
o b pusėje (dešinė) kai keitiklis pozicionuojamas iš
kompozito pusės. Paveiksle raudonas signalas atspindi
vietą ties defektu, o juodas ties gera vieta. Kaip matoma
atspindėtų signalų nuo 1 bei 2 defektų amplitudės a
pusėje yra ‒28,5 dB ir ‒35,6 dB. Tuo tarpu tiriant iš
kompozito pusės atspindėtų signalų nuo tų pačių defektų
amplitudės yra ‒3 dB bei ‒2,9 dB.
Kaip matoma atspindėti signalai nuo 3 bei 4 defektų a
pusėje yra silpni lyginant su paviršiaus atspindžiu.
Šiuose atvaizduose dar galima išskirti defektines vietas,
bet lyginant su b puse matomas žymus amplitudžių
skirtumas. Tiriant iš metalo pusės atspindėto signalo nuo
3 defekto amplitudė yra ‒37 dB, o nuo 4 defekto
atitinkamai ‒41 dB. Tuo tarpu iš kompozito pusės (7 pav.
b pusė) signalų atspindėtų nuo defektų amplitudės
atitinkamai yra ‒2,7 dB bei ‒2,7 dB.
Vertinant modeliavimo rezultatus (6 pav., 7 pav.)
galima teigti, kad eksperimentinius matavimus geriausiai
būtų atlikti atliekant skenavimą iš kompozito pusės, nes
tokiu būdu atspindžių nuo defektų amplitudės būtų
didžiausios.

3 pav. Fokusuotųjų keitiklių spinduliuojami laukai bandinyje
priklausomai nuo paviršinės medžiagos (a) 10 MHz keitiklis; b) 15 MHz
keitiklis).

Aiškesniam laukų palyginimui 15 MHz keitiklio laukas
buvo normuotas 10 MHz keitiklio atžvilgiu (4 pav.).
Paveiksle nr. 4 matome, kad 15 MHz laukas yra
silpnesnis, mažesnis bei greičiau slopstantis nei 10 MHz.

4 pav. 15 MHz keitiklio laukas spinduliuojamas normuotas 10 MHz
keitiklio lauko atžvilgiu.

Siekiant ištirti, kokio dažnio keitiklius geriausia
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7 pav. 1, 2,3,4 defektų A tipo atvaizdai gauti naudojant 15 MHz
keitiklį (1a, 2 a,3a, 4a – pozicionavimas iš metalo pusės; 1b, 2b, 3b, 4b –
pozicionavimas iš kompozito pusės) (Kursyvu sunumeruoti atspindžiai
1 - atspindys nuo paviršiaus; 2 - atspindys nuo metalo-kompozito
ribos; 3 - atspindys nuo defekto; 4 - atspindys nuo dugno). Raudonas
signalas ties defektu, o juodas ties gera vieta.

6 pav. 1, 2, 3, 4 defektų A tipo atvaizdai gauti naudojant 10 MHz
keitiklį (1 a, 2 a,3a, 4a – pozicionavimas iš metalo pusės; 1 b, 2b, 3b, 4b
– pozicionavimas iš kompozito pusės) (Kursyvu sunumeruoti
atspindžiai 1 - atspindys nuo paviršiaus; 2 - atspindys nuo metalokompozito ribos; 3 - atspindys nuo defekto; 4 - atspindys nuo dugno).
Raudonas signalas ties defektu, o juodas ties gera vieta.

Iš modeliavimo rezultatų (9 pav.) matoma, kad
naudojant 15 MHz keitiklį taip pat galima gana aiškiai
identifikuoti atspindžius nuo defektų, tačiau šie
atspindžiai yra kur kas mažiau išskiriami negu naudojant
10 MHz keitiklį. Tai aiškiai matoma lyginant 8 ir 9
paveikslų rezultatus 3 bei 4 pozicijose. Matoma, kad
atspindžiai su 15 MHz keitikliu yra daug silpnesni negu
naudojant 10 MHz.

8 ir 9 paveiksluose pateikiami B tipo atvaizdai tiriant
bandinį iš kompozito pusės naudojant 10 MHz ir 15 MHz
fokusuotuosius keitiklius. Kaip matome iš 8 paveikslo 1
ir 2 pozicijose (5 pav.) matomi atspindžiai ir aiškiai
galima atskirti delaminacijas. Pozicijose 3 ir 4 taip pat
pastebimi gana akivaizdūs atspindžiai nuo defektų.
Pozicijoje 4 pastebimas atspindys nuo defekto ir nuo
arkos formos spyglio paviršiaus.
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Silpnesni atspindžiai modeliuojant iš kompozito pusės
su 15 MHz keitikliu yra pasekmė to, kad aukštesnio
dažnio signalas yra daug stipriau slopinamas.
IV. EKSPERIMENTINIŲ MATAVIMŲ REZULTATAI
Eksperimentiniai matavimai buvo atliekami su
„TechScan“ ultragarsine įranga imersiniu būdu (10 pav.)
panaudojant 10 MHz ir 15 MHz fokusuotuosius keitiklius
(2 lentelė).

10 pav. Eksperimentinio matavimo struktūrinė schema.
2 lentelė. Naudotų keitiklių parametrai.
Olympus V327 – SU
Olympus V328 – SU
Naudojamas
10 MHz
15 MHz
dažnis
Keitiklio
10 mm
10 mm
skersmuo
Lęšiuko
paviršiaus
24,5 mm
22,9 mm
išlinkimas
Elemento
apvalus
forma
Fokusavimo
49,5 mm
taškas

8 pav. B tipo vaizdai tiriant iš kompozito pusės panaudojant 10 MHz
keitiklį.

Naudojant 10 MHz fokusuotąjį keitiklį matuojama
buvo iš kompozitinės dalies. Skenuota x ir y ašimis
0,2 mm žingsniu. Keitiklis pozicionuotas 44 mm atstumu
nuo bandinio paviršiaus, norint fokusuoti į bandinio
kompozito – metalo ribą (10 pav., 3 Lentelė).
3 lentelė. Eksperimentinų matavimų parametrai.
Parametras
Reikšmė
Keitiklio Dažnis
10 MHz
Keitiklio atstumas nuo
44 mm
bandinio
Skenavimo ašys
x; y
170 mm x 64
Skenavimo zona
mm
Skenavimo žingsnis
0,2 mm

Reikšmė
15 MHz
44 mm
x; y
166,6 mm x
35,2 mm
0,1 mm

11 paveiksle pavaizduota bandinio C atvaizdas
skenuojant iš kompozito pusės. Kaip matoma paveiksle
galima išskirti 1 (tarp metalo ir kompozito) bei 4
(kompozite, spygliuotoje zonoje) defektus (11 pav.). Taip
pat ties 2 defekto vieta matomas stiprus atspindys, kuris
uždengia defektą ir neleidžia jo matyti. Šalia matosi
klijavimo arba kietėjimo metu atsiradęs trūkis. 2 bei 3
defektai šiame eksperimente nebuvo aptikti.

9 pav. B tipo vaizdai tiriant iš kompozito pusės panaudojant 15 MHz
keitiklį.
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pozicionuotas 44 mm atstumu nuo bandinio paviršiaus.
Taip pat kaip ir naudojant 10 MHz keitiklį fokusuojama į
kompozito – metalo ribą (3 lentelė).

11 pav. Bandinio C atvaizdas skenuojant iš kompozito pusės su 10
MHz keitikliu (raudonas punktyras – aptiktas defektas, mėlynas –
neaptiktas defektas).

12 paveiksle pavaizduotas B atvaizdas skenuojant
išilgai bandinio ties 24,9 mm x ašimi. Šiame paveiksle
galima išskirti C atvaizde (11 pav.) esančius defektus.
Ties 20 mm matomas 1 defektas, ties 40 mm riba
matomas trūkis, ties 100 - 115 mm 4 defektas.

13 pav. Bandinio B atvaizdai skenuojant iš kompozito pusės skersai
bandinio ties 1 bei 4 defektais su 10 MHz keitikliu.

14 paveiksle pavaizduota bandinio C atvaizdas
skenuojant su 15 MHz keitikliu iš kompozito pusės. Kaip
matoma paveiksle galima išskirti 1 bei 4 defektus. Kaip ir
atliekant matavimus su 10 MHz keitikliu taip ir šiame
eksperimente pastebima įtrūkimas prie 2 defekto. 3 bei 2
defektai nėra aptinkami (tamsesniais rėmeliais
pažymėta kitų defektų vietos).

12 pav. Bandinio B atvaizdas skenuojant iš kompozito pusės išilgai
bandinio su 10 MHz keitikliu.

14 pav. Bandinio C atvaizdas skenuojant iš kompozito pusės su 15
MHz keitikliu (raudonas punktyras – aptiktas defektas, mėlynas –
neaptiktas defektas).

13 paveiksle parodyti B atvaizdai skenuojant skersai
bandinio atitinkamai 22,9 mm ir 106,6 mm y ašimis ties
1 defektu (20,9 mm riba) ir ties 4 defektu (106,3 mm
riba). Kaip matoma 1 bei 4 defektai randami.
Naudojant 15 MHz keitiklį skenuota x ir y ašimis 0,1
mm žingsniu pagal 10 paveikslo schemą. Mažesnis
žingsnis pasirinktas dėl aukštesnio keitiklio dažnio, kuris
leidžia išgauti didesnę skiriamąją gebą. Keitiklis

15 paveiksle pavaizduotas B atvaizdas skenuojant
išilgai bandinio ties 18 mm x ašimi. Šiame paveiksle
galima išskirti C atvaizde (14 pav.) esančius defektus.
Ties 20 mm matomas 1 defektas, ties 40 mm riba
matomas trūkis, ties 100 - 115 mm 4 defektas. Taip pat
kaip ir skenuojant su 10 MHz keitikliu negalima išskirti 2
bei 4 defektų.
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Kaip ir skanuojant su 10 MHz keitikliu 1 bei 4 defektai
aptinkami.
V. IŠVADOS
Pagrindinės problemos tiriant kompozitų ir metalų
sujungimus iškyla dėl to, kad kompozitinės medžiagos
turi didelį ultragarso slopinimą ir išsklaidymą. Taip pat
didelis akustinių varžų nesuderinamumas tarp
kompozito ir metalo apsunkina tyrimą.
Buvo nustatyta, kad geriausia metalų kompozitų
sujungimus tirti iš kompozito pusės, naudojant 10 MHz
fokusuotus keitiklius. Naudojant pasiūlytą metodą
pavyko aptikti delaminacijas, kurios buvo ir kompozito –
metalo riboje, kompozite. Taip pat pavyko aptikti defektą
ir sudėtingos geometrijos zonoje (zonoje su spygliais).
2 bei 3 defektus aptikti trukdo stiprus atspindys nuo
kompozito ‒ metalo ribos, kuris uždengia defektinės
vietos signalą. Norint aptikti nerastus defektus (2, 3
defektai) siūloma naudoti skaitmeninę signalo
apdorojimo techniką, kuri leistų išgauti atspindžio
signalą nuo defekto iš atspindžio nuo kompozito ‒
metalo ribos.
Tokio tipo sujungimuose geriausia defektų aptikimo
kokybė yra kai defektai randasi kompozito ‒ metalo
riboje. Norint aptikti defektus eančius arti sujungimo
ribos geriausiai atlikti eksperimentus matuojant iš
metalo pusės, jeigu tai leidžia metalo struktūrinės
savybės. Kitu atveju defekto atspindžio signalas bus
užgožiamas atspindžio signalo nuo sujungimo ribos.

15 pav. Bandinio B atvaizdas skenuojant iš kompozito pusės išilgai
bandinio su 15 MHz keitikliu.
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ABSTRACT
Andrius Norkevičius. Ultrasonic inspection for
delaminations in adhesively bonded metal ‒ composite
joints.
Ultrasonic inspection is one of the most popular
approaches to inspect a lack of bond. This research
involved computer simulation and experimental
measurements of titan-composite test sample. Immersive
pulse echo technique using high frequency transducers
(10 MHz, 15 MHz) was chosen. Computer simulation
software "Civa" was used in order to obtain data on
optimal parameters for experiment. Experimental stage
was initiated after getting desirable a result from
computer simulation of the test sample. "TechScan"
ultrasonic measuring system was used in conducting
experiments. The quality of bonding was determined from
obtained C and B type scans.

16 pav. Bandinio B atvaizdai skenuojant iš kompozito pusės skersai
bandinio ties 1 bei 4 defektais su 15 MHz keitikliu.

16 paveiksle parodyti B atvaizdai skenuojant skersai
bandinio atitinkamai 21,4 mm ir 106,8 mm y ašimis ties
1 defektu (22,4 mm riba) ir ties 4 defektu (108 mm riba).
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Žemes ukio procesų stebejimas ir valdymas
panaudojant daiktų interneto infrastruktura
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užduotis, pagal kurias jie keicia darbo parametrus
skirtingose lauko vietose (pvž. vienas žonas patręsia
daugiau, o kitas - mažiau).

I. ĮVADAS
Įterptinių sistemų ir bevielo rysio technologijų
pažanga sudare geras salygas daiktų interneto (IoT –
angl. Internet of things) tinklams vystytis [1]. Jų
panaudojimas įsiskverbe į įvairias sritis - aplinkos
stebejimą, pastatų automatižavimą, gamybą, medicinos
ir sveikatos priežiurą, ismaniuosius miestus ir kt.
Precižine žemdirbyste ir gyvulinkyste taip pat yra sritys,
kurios gali tureti naudos is naujų daiktų interneto
galimybių [2]. Per pastaruosius desimtmecius cia stipriai
isplito elektronines sistemos. Taciau del komunikacijų
įvairoves efektyvus stebejimas ir valdymas yra iki siol
komplikuotas. Sią problemą dalinai sprendžia lokalios
ukio valdymo informacines sistemos (angl. Farm
management information systems)[3], o pastaruoju metu
vis daugiau demesio skiriama debesų (angl. cloud)
technologijomis paremtais servisais. Abiem atvejais
pagrindine problema yra duomenų surinkimas is
įrenginių, kurie neturi vieningo komunikacijos budo.
Daiktų interneto tinklų sąsaja (angl. IoT gateway) yra
įrenginys, kuris susieja ukyje esancius jutiklius ir
įrengimus su globaliu interneto tinklu. Atliktame tyrime
mes norime issiaiskinti daiktų interneto tinklų sąsajos
panaudojimo ypatybes, privalumus ir apribojimus
nuotoliniam žemes ukio procesų ir objektų monitoringui
bei procesų automatižavimui. Pagrindinis atliekamo
tyrimo objektas yra vietinis bevielis rysys.

C. Galvijų ūkiai
Galvijų ukiuose yra svarbu pasarų misinių sudarymas.
IoT tinklų sąsaja gali buti panaudotą misinio sudedamųjų
dalių dožavimo kontrolei pagal ukininko arba „debesų“
servisuose sudarytus receptus. Duomenų apie
sunaudotus resursus pasarams ir gautą iseigą (pvž. is
melžimo aparatų) surinkimas, gali palengvinti apskaitą
bei buti panaudotas geresnių pasarų misinių sudarymo
tikslais. Taip pat panaudojant radijo modulius galimas
galvijų bukles stebejimas (pvž. judrumo, temperaturos).
III. SIULOMA DAIKTŲ INTĖRNĖTO INFRASTRUKTURA
Siulomoje IoT architekturoje, (1 pav.) sensoriai,
valdymo pavaros bei kiti įrenginiai jungiasi prie tinklų
sąsajos per vietinį bevielį tinklą. Valdymo algoritmas,
priklausomai nuo procesui reikiamos greitaveikos, gali
buti realižuotas tinklų sąsajoje arba „debesyse“.
Monitoringo atveju tinklų sąsaja atlieka duomenų
surinkimo, laikino saugojimo ir perdavimo į debesų
technologijomis paremtus servisus funkciją. Tokios
sitemos privalumas yra tas, kad, norint pakeisti valdymo
algoritmą, nereikia keisti galinių įrenginių programines
įrangos, o naujo įrenginio palaikymo užtikrinimas ar
valdymo algoritmo pakeitimas gali buti realižuotas is
debesų servisų puses. Valdymo parametrai taip pat gali
buti nustatomi ir keiciami dideliais atstumais
(naudojantis interneto rysiu) pagal „debesyse“ atliktos is
ukio surinktų duomenų analižes režultatus.

II. PANAUDOJIMO GALIMYBĖS
A. Dirbamų laukų stebėjimas
Dirbamiems laukams stebeti naudojami sensorių
laukai [4] ir oro stoteles. Pagal jų duomenis galima
nuspeti ligas, kenkejams veistis palankias sąlygas,
reguliuoti laistymą. Ligų ir kenkejų kontrolei, duomenų
analižę tikslinga atlikti debesų serveriuose. Sioje
panaudojimo srityje reikalingas ilgo nuotolio rysys,
kadangi sensoriai ar drekinimo sklendes gali buti
issibarsciusios dideliame plote, taciau nereikalingas
didelis duomenų perdavimo tempas. Panasus principai
gali buti taikomi ir siltnamių klimato kontrolei.

1 pav.

Daiktų internetu paremta sistemos architektura.

IV. TINKLŲ SĄSAJOS ARCHITĖKTURA

B. Duomenų iš techninės įrangos surinkimas

A. Aparatinė įranga

Įvairi žemes ukio technika pateikia daug duomenų ir
gali buti valdoma nustatant tam tikrus parametrus. Is
žemes ukio technikos surinkti duomenys gali buti
panaudoti diagnostikai, derliaus žemelapių sudarymui
[5], darbo valandų ir nuvažiuoto atstumo registravimui
bei įvairių sąnaudų (kuro, seklų, trąsų ir pan.) apskaitai.
Taip pat moderniems padargams gali buti sudarytos

Bandymams panaudotas tinklų sąsajos mažgo
prototipas yra su ARM Cortex A8 mikrosistemą [6]
dirbancia 1 GHž sinchronižavimo dažniu. Prototipas turi
256 MB DDR3 LPSDRAM atminties, 256 MB NAND tipo
FLASH programų atminties. Bevielems komunikacijoms
realižuoti numatyti Wi-Fi, 3G bei 169 MHž radijo rysio
moduliai. Taip pat galimos laidines komunikacijos per

54

E2TA - 2015
RS232, RS485, CAN, USB bei Ėthernet sąsajas. Svarbiausi
lokalių komunikacijų mažgai yra 169 MHž radijo rysio
modulis (komunikacijai su įvairiais ukyje issibarsciusiais
jutikliais ir prietaisais) bei CAN sąsaja (duomenų
surinkimui is žemes ukio technikos).

Tarprocesine komunikacija tarp protokolų adapterių
ir OPC-UA serverio buvo realižuota panaudojant „Unix
Domain sockets“ [10]. Taip pat buvo sudaryta biblioteka,
realižuojanti duomenų ir klaidų busenų nusiuntimo į
OPC-UA serverį funkcionalumą bei notifikacijų is OPC UA
serverio gavimą, kai jame yra pakeiciama mažgo reiksme
arba aktyvuojamas koks tai naujas metodas. PA
priklausanti OPC UA adresų erdves dalis yra
suformuojama panaudojant XML failus, atitinkancius
OPC UA Nodeset 2.0 specifikaciją [11].

B. OPC UA serveris
Tinklų sąsaja su isore komunikuoja per OPC UA
(Object Linking and Ėmbedding (OLĖ) for Process
Control: Unified Architecture) serverį. OPC UA tai yra
specifikacijų rinkinys, orientuotas į duomenų mainus ir
komandų
perdavimą
pramoninese
automatikos
sistemose. Pagrindinis standarto tikslas yra pateikti nuo
platformos nepriklausomą duomenų ir komunikacijų
modelį, kuris leistų įvairių tipų ir gamintojų sistemoms
bei prietaisams komunikuoti tarpusavyje. Standartas
apibrežia objektais paremtą informacijos modelį [7] ir
servisais paremtą komunikacijų modelį [8]. Visi
duomenys, esantys OPC UA serveryje, yra pateikiami
klientui kaip medžio pavidalo objektų rinkinys
vadinamas OPC UA adresų erdve [7]. Tinklų sąsajoje
įdiegtas OPC UA serveris palaiko duomenų nuskaitymą,
įrasymą ir prenumeravimą, o taip pat duomenų istorijos
kaupimą. Is saugumo puses jame veikia X.509
sertifikatais paremtas klientų autentifikavimas ir
autorižavimas bei saugaus kanalo tarp kliento ir serverio
sudarymas [9]. OPC UA serveris buvo kuriamas
naudojantis „Softing OPC UA C++ Server Toolkit for
Linux“ programines įrangos kurimo paketu.

V. VIĖTINIO BĖLAIDŽIO TINKLO ARCHITĖKTURA
A. Bevielio ryšio modulis
Vietinio bevielio tinklo modulį sudaro mikrovaldiklis
STM32L162, radijo rysio mikrosistema CC1120 [12] ir
maitinimo saltinis. Radijo rysio modemas (angl.
transceiver) CC1120 yra sukurtas nebrangių, mažos
galios rysio sistemų realižavimui. Jis yra skirtas darbui
ISM (angl. Industrial, Scientific and Medical) ir SRD (angl.
Short Range Device) dažnių juostose. Pagrindines sio
modulio funkcijos – bevielio rysio tarp tinklo taskų
realižavimas, klaidų kontrole, duomenų koližijų
prevencija, jų sifravimas ir komunikacija su galiniais
įrenginiais arba daiktų interneto tinklų sąsaja. Modulyje
numatyti ADC įejimai, papildomi bendros paskirties
isejimai/įejimai bei UART ir SPI sąsajos isoriniams
įrenginiams prijungti.
Surinkto vietinio bevielio tinklo modulio nuotrauka
pateikta 3 pav.

C. Protokolų adapteriai
Tinklų sąsajos įrenginio užduotis yra atvaižduoti visus
prie jo prijungtus prietaisus ir jutiklius OPC UA adresų
erdveje. Kadangi tinklų sąsaja turi sugebeti bendrauti ir
valdyti įvairius prietaisus ir jutiklius, buvo nuspręsta, jog
OPC UA serveris bendraus su galiniais įrenginiais per
papildomą abstrakcijos lygmenį. Tam realižuoti buvo
įvestos papildomos programos, pavadintos protokolų
adapteriais (PA). PA duomenis perduoda į OPC UA
serverį vieningu protokolu, taciau su galiniais įrenginiais
bendrauja įvairiomis fižinemis sąsajomis ir protokolais
(2 pav.). Prijungus naują įrenginį, jo palaikymas gali buti
įdiegtas įrasant naują arba atnaujinant esamą PA, taciau
nekeiciant OPC-UA serverio programos turinio ir net
nesutrikdant jo darbo.

3 pav.

Bevielio rysio modulis.

B. Paketo struktūra
Dalį paketo CC1120 modemas formuoja aparatiniu
budu. Sis modemas automatiskai prideda preambules,
sinchronižacijos žodžio bei klaidų kontroles (CRC-16)
laukus. Mes naudojame kintamo ilgio paketą, todel yra
butina duomenų pradžioje naudoti paketo ilgio baitą,
pagal kurį siųstuvas žino kiek baitų reiks issiųsti, o
imtuvas – kiek priimti (tai yra daroma automatiskai).
Duomenų lauke gali buti bet kokie duomenys. Jei
naudojamas duomenų sifravimas AĖS algoritmu, sio
lauko dydis turi buti kartotinis AĖS bloko dydžiui (16
baitų). Sifravimo atveju papildomai yra numatyta

2 pav. Duomenų perdavimo is galinio įrenginio į OPC UA klientą
abstrakcijos lygmenų schema.
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1 lentele. Radijo rysio patikimumo bandymų režultatai

duomenų lauko pradžioje naudoti didejantį skaitiklį, kad
siunciant tas pacias komandas ar parametrus, gautume
skirtingą sifrogramos turinį.
Bažine radijo paketo struktura pateikiama 4 pav.
Preambule
3 Baitai
4 pav.

SinchroDuomenų
Duomenys
žodis
ilgis
0-127 Baitai
3 baitai
1 baitas
Bažine belaidžio rysio paketo struktura.

Testo
sąlygos

PER
**
[%]
2-GFSK, 4,80 kbps
1,50
-75,60
0,00
Tiesioginis,
300 m
4-GFSK, 19,20 kbps
0,50
-74,90
0,10
2-GFSK, 4,80 kbps
1,50
-94,80
0,50
Miestas,
2-GFSK, 4,80 kbps
0,50
-94,40
0,10
Netiesioginis
matomumas,
4-GFSK, 19,20 kbps
1,00
-93,70
4,00
3200 m
4-GFSK, 19,20 kbps
0,50
-94,10
0,00
2-GFSK, 4,80 kbps
1,50
-95,00
0,10
Miestas,
2-GFSK, 4,80 kbps
0,50
-95,00
0,40
Netiesioginis
matomumas,
4-GFSK, 19,20 kbps
1,00
-94,70
0,00
4500 m
4-GFSK, 19,20 kbps
0,50
-95,10
0,40
2-GFSK, 4,80 kbps
1,50
-90,50
0,00
2-GFSK, 4,80 kbps
0,50
-89,40
0,20
Miskas,
400 m
4-GFSK, 19,20 kbps
1,00
-89,30
2,90
4-GFSK, 19,20 kbps
0,50
-90,80
0,90
2-GFSK, 4,80 kbps
1,50
-97,60
75,1
2-GFSK, 4,80 kbps
0,50
-93,60
13,2
Miskas,
550 m
4-GFSK, 19,20 kbps
1,00
-93,40
26,1
4-GFSK, 19,20 kbps
0,50
-93,70
36,5
2-GFSK, 4,80 kbps
1,50
-90,40
0,1
Laukas,
2-GFSK, 4,80 kbps
0,50
-90,10
0,1
netiesioginis
matomumas,
4-GFSK, 19,20 kbps
1,00
-89,90
0,3
1500 m
4-GFSK, 19,20 kbps
0,50
-90,10
0,1
*RSSI – received signal strength indication, **PĖR – packet error
ratio.

CRC-16
2 Baitai

VI. SISTĖMOS VĖIKIMO TYRIMAI
A. Bevielio ryšio patikimumo tyrimas
Rysio patikimumo tyrimui taikomas santykinio paketų
klaidų skaiciaus testas (angl. Packet Error Ratio - PER).
Testo režultatas yra procentinis santykis tarp issiųstų ir
be klaidų priimtų paketų. Testo procedura vykdoma
turint du rysio mažgus - vedantįjį siųstuvą/imtuvą ir
kartotuvą. Taip tiriamas dvikryptis rysys. Testo
procedura atliekama tokia tvarka:
1) Paketas issiunciamas is vedanciojo (HOST) mažgo
su paketo numerio skaitiklio turiniu;
2) Kartotuvas priima paketą ir atlieka CRC
patikrinimą;
3) Kartotuvas issiuncia tą patį paketą atgal jei CRC
priimto ir paskaiciuoto turiniai atitinka vienas kitą.
Jei ne – laukiama kito paketo;
4) Vedantysis įrenginys priima paketą, ir taip pat
atlieka CRC patikrinimą. Jei CRC atitinka –
padidinamas paketo skaitiklis. Jei ne - padidinamas
klaidų skaitiklis.
Testo UML diagrama atvaižduota 5 pav.

5 pav.

Moduliacija,
tempas

Mod.
indeksas

RSSI*
[dBm]

Gauti režultatai rodo, kad daugeliu atveju užfiksuoti
paketų praradimai yra atsitiktinio pobudžio, kadangi
nera žymių pokycių keiciant atstumą ir spartą. To
priežastis yra RF spinduliuote is kito saltinio,
prasidedanti be eterio busenos patikrinimo. Tai buvo
nustatyta pasitikrinus su spektro analižatoriumi.
Didžiausi paketų praradimai buvo pastebeti atliekant
duomenų mainus miske. Ėsant 400 metrų atstumui, PĖR
nevirsijo 3 %, taciau atstumą padidinus iki 550 metrų
PĖR svyravo tarp 13 % ir 75 %. Įdomu tai, jog vidutinis
priimto signalo stiprumas buvo ne mažesnis nei pries tai
atliktuose bandymuose, esant 3.2 km ir 4.5 km atstumui,
taciau paketų praradimas buvo daug didesnis. Panasu,
jog priimto signalo lygio pakanka, taciau jis keliaudamas
per miską yra iskraipomas.
Misko įtaką mainams patvirtina bandymas, atliktas
greta misko esanciame lauke, kuomet rysio linija tarp
siųstuvo/imtuvo nekirto misko. Cia buvo stebimi
minimalus paketų praradimai (0.1 %–0.3 %), esant
1.5 km., taciau tik atsiradus misko kampui tarp tinklo
taskų, rysys nutruko.

Santykinio paketų klaidų skaiciaus tyrimo UML diagrama.

Bandymai buvo atlikti siunciant ir priimant 1000
paketų, turincių po 16 baitų duomenų. Testo metu buvo
naudojama 2-GFSK ir 4-GFSK (angl. Gaussian frequencyshift keying) moduliacija, su 4.8 kbps ir 19.2 kbps mainų
tempais bei 15 dBm siųstuvo galia. Bandymai atlikti
įvairiomis oro sąlygomis bei skirtingais atstumais.
Pirmasis bandymas buvo atliktas 300 m atstumu
atvirame lauke tiesioginio matomumo žonoje. Antrasis
bandymas buvo atliktas miesto sąlygomis, t. y. viena
antena buvo užkelta ant KTU Ėlektronikos rumų stogo
(taip sumažinant pastatų ir kitų kliucių įtaką), o kita
antena pritaisyta ant automobilio. Treciasis bandymas
atliktas spygliuocių miske salia kelio. Paskutinis
bandymas lauke, kuriame nera didelių kliucių.
Atliktų radijo rysio patikimumo bandymų režultatai
pateikti 1 lenteleje.

B. Galinių įrenginių apklausimo dažnio matavimas
Duomenų is nutolusių įrenginių surinkimo ar valdymo
signalų mainų spartai matuoti buvo pasirinkta naudoti
laiko intervalą tarp užklausos issiuntimo ir atsakymo
priemimo. Procesas vyksta tokia tokia eiga:
1) OPC UA klientas raso į pirmąjį OPC UA mažgą jo
adresų erdveje;
2) OPC UA serveris siuncia sią reiksmę į PA;
3) PA siuncia paketą su sia reiksme į radijo modulį;
4) Radijo modulis atlieka issiuntimą bevieliu rysiu;
5) Antrasis radijo modulis priima paketą ir jį
persiuncia atgal;
6) Pirmasis radijo modulis priima paketa ir perduoda
jį į PA;
7) PA gauna paketą su reiksme;
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8) PA siuncia tą reiksmę į OPC UA serverį;
9) Reiksme tampa matoma OPC UA serverio
antrajame adresų erdves mažge.
Laikas buvo fiksuojamas dviem atvejais, naudojant
Linux OS sisteminį laikrodį. Pirmuoju atveju buvo
vertinta trukme tarp 1 - 9 (OPC-OPC) proceso etapų, o
antruoju tarp 3 - 7 (PA-PA) etapų. Pirmasis atvejis yra
skirtas įvertinti per kokį laiko intervalą is galinio
įrenginio gauta reiksme taps matoma OPC-UA serverio
adresų erdveje arba per kiek laiko komanda gauta is
OPC-UA kliento nukeliaus is OPC-UA serverio iki galinio
įrenginio.
Antruoju
atveju
norima
įvertinti
automatižavimo galimybes, kai PA realižuoja valdymo
algoritmą.
Bandymai buvo atlikti su dviem paketų dydžiais,
kuriuose buvo 4 ir 16 duomenų baitų. Paketas su 4
baitais atspindi paprastą vieno duomenų parametro ar
valdymo komandos atvejį, o 16 baitų - minimalų bloko
dydį jei naudojame AĖS sifravimą arba sudetingesnį
paketą su keliais parametrais.
Kiekvieno bandymo metu buvo persiųsta po 100
paketų. Ismatuoti laiko intervalai nuo užklausos
issiuntimo iki atsakymo gavimo pateikti 2-oje lenteleje.

7 pav. Atsakymo velinimo issibarstymas nuo paketo issiuntimo is PA
iki atsakymo priemimo į PA.

Pagal gautas atsakymo į užklausą laikus buvo
apskaiciuotas (3 lentele) ir grafiskai pavaižduotas (8
pav.) dažnis, kuriuo galima apklausti galinius įrenginius.
3 lentele. Apklausimo dažnis naudojant ilgo nuotolio belaidį rysį.
Apklausimo dažnis, Hz
4 baitai duomenų
4.8 kbps
(OPC-OPC)
4.8 kbps
(PA-PA)
19.2 kbp
(OPC-OPC)
19.2 kbps
(PA-PA)

2 lentele. Atsakymo velinimo laikai esant skirtingam radijo rysio bitų
tempui ir paketų dydžiui.
Atsakymo velinimo laikas (4.8 kbps), ms
Vidurkis Dispersija

Min.

Maks.

4 baitai duomenų 57,82
2,61
53,92
16 baitų duomenų 97,62
2,42
94,18
PA–PA 4 baitai duomenų 52,76
0,027
23,48
16 baitų duomenų 93,06
0,039
93,00
Atsakymo velinimo laikas (19,2 kbps), ms

63,34
103,43
23,61
93,35

OPC–
OPC

OPC–
OPC

4 baitai duomenų
16 baitų duomenų
PA–PA 4 baitai duomenų
16 baitų duomenų

Vidurkis Dispersija
28,657
2,676
38,803
2,588
23,510
0,019
33,834
0,134

Min.
24,675
34,949
23,480
33,775

45.00
40.00

16 baitų duomenų

vidurkis

dispersija

vidurkis

dispersija

17,33

0,778

10,25

0,252

18,95

0,010

10,75

0,004

35,20

3,266

25,88

1,701

42,53

0,034

29,56

0,115

Apklausimo
dažnis, Hz

35.00

Maks.
34,689
44,236
23,608
34,795

30.00

4 baitai duomenų

25.00

16 baitų duomenų

20.00
15.00
10.00
5.00

Galime pastebeti, jog atsakymo velinimo laiko
issibarstymą (6 pav.) įnesa sąsaja tarp OPC-UA serverio
ir PA (komunikacija tarp dviejų procesų). Tuo tarpu
bendras, PA komunikacijos su tvarkyklemis ir duomenų
persiuntimo radijo kanalų, laikas kinta nedaug (7 pav.).

0.00
4.8 kbps
(OPC-OPC)

4.8 kbps
(PA-PA)

19.2 kbps
(OPC-OPC)

19.2 kbps
(PA-PA)

8 pav. Galinių įrenginių apklausimo dažnis priklausomai nuo radijo
rysio bitų tempo ir duomenų keikio.

VII. ISVADOS
Atliktame darbe buvo sudaryta sistemos architektura,
leidžianti nuotoliniu budu stebeti, konfiguruoti bei
valdyti įvairius įrenginius, jų informaciją padarant
prieinamą per internetą OPC-UA standartu.
Atliekant vietinio belaidžio rysio tyrimus buvo
nustatyta, jog patikimas rysys yra galimas esant
pakankamai dideliam atstumui (iki 4.5 km), jei tarp
siųstuvo ir imtuvo nera objektų, slopinancių arba
atspindincių signalą, o taip pat salutinio spinduliavimo
saltinių. Misko sąlygomis rysys veikia tik apie 500 m
atstumu prie 15dBm siųstuvo galios. Taip pat pastebeta,

6 pav. Atsakymo velinimo issibarstymas nuo komandos priemimo is
OPC-UA kliento iki gautos reiksmes atvaiždavimo OPC-UA adresų
erdveje.
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kad galima naudoti didesnį mainų tempą (19.2 kbps)
juntamai neprarandant rysio kokybes.
Tyrimo metu gauti irenginių apklausimo dažnio
režultatai (30 Hž–40 Hž esant 19.2 kbps bitų tempui) yra
pakankami duomenims is dirbamuose laukuose esancių
jutiklių surinkti, o taip pat valdyti pakankamai letus
procesus (pvž. laistymas, oro parametrų matavimai)
dideliame plote. Taip pat galima valdyti ir greitesnius
procesus, jei jiems valdyti nereikia bendrauti su daug
įrenginių vienu metu (pvž. pasarų misinių dožavimas).
Įvairių įrenginių palaikymo supaprastinimui buvo
įvestas papildomas abstrakcijos lygmuo, kuris įveda
papildomą velinimą (del persijunginejimo tarp procesų)
komunikuojant su galiniais įrenginiais is interneto puses.
Atliktuose bandymuose vidutinis sio velinimo dydis
buvo apie 5 ms, taciau jis kito nuo mažiau nei 1 ms iki
10 ms–11 ms.

ABSTRACT
I. Jaruševičius, E. Marcinkevičius, V. Dambrauskas, A.
Kriaučeliūnas. Agricultural process automation and
monitoring using IoT infrastructure.
The publication presents a system architecture for
remote agriculture process monitoring and automation. It
consists of various sensors, actuators and other field
devices connected to IoT gateway running OPC UA server.
The advantage of such architecture is that existing field
devices may be used with Cloud services without firmware
update. Control and data gathering algorithms may be
changed using Cloud services by adjusting parameters or
by uploading a new piece of software to the IoT gateway.
The main focus of the research is the long range wireless
communication link with distributed field devices. The
data throughput and range of this link is investigated and
potential agriculture applications that may benefit from
the proposed architecture are identified.
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vertę, kuri užtikrintų isskirtų segmentų tikslumą, nera
paprasta. Gana dažnai skirtumas tarp objekto ir fono
vercių varijuoja, pvž. KPKT atveju virsutinio žandikaulio
HU skales vertes yra kiek žemesnes nei apatinio ir kt.
Tokiu atveju tikslinga segmentavimo procese naudoti
lokalią informaciją – adaptyvų slenksciavimą, t.y.
optimali HU skales slenkstine verte turetų buti
nustatoma lokaliai, atskiriems regionams vaižde.
Pristatomame tyrime lokaliai slenkstinei segmentavimo
vertei parinkti buvo nuspręsta taikyti Otsu metodą [4].
Naudojamas slenkamojo lango principas ir algoritmo
isejime gaunama lokaliai nustatytų slenkstinių vercių
matrica T(x,y,z), kurios įvertinamos remiantis
persidengianciais turiniais KPKT duomenimis.
Otsu metodo veikimas grįstas vaiždo histogramos
statistine analiže, taip automatiskai parenkant optimalų
slenkstį (1 pav.). Histogramoje yra isskiriamos dvi
atskiros sritys (segmentai) C0 ir C1. Pagal tai ieskoma
optimalių slenkscių apibrežto lokalaus turio (N×M×D,
mm3) srityse KPKT duomenų rinkinyje.

I. ĮVADAS
Technologijų pažanga lemia medicininį progresą.
Daugelis chirurginių intervencijų, gydymo planavimo
etapų siandien yra neįsivaižduojami be technologijų
pagalbos. Viena is tokių pagalbų – tai skaitmeninių
trimacių modelių kurimas. Modeliai suteikia daugelį
privalumų medikams, tyrejams bei mokslininkams.
Skaitmeninių modelių naudojimas yra labai svarbus
ortognatineje chirurgijoje. Jie padeda suplanuoti
operacijas bei stebeti paciento buklę pooperaciniu
laikotarpiu. Skaitmeniniai žandikaulių modeliai kuriami
naudojant kuginio pluosto kompiuterines tomografijos
(KPKT) (angl. cone beam computed tomography, CBCT)
skenavimo metu gautus vaiždus. Norint pagaminti tikslų
anatominį modelį, kuris padeda suplanuoti operaciją,
svarbu tinkamai atlikti žandikaulio srities segmentaciją,
t.y. isskirti is KPKT duomenų žandikaulio segmentus [1],
[2]. Tam sukurta nemažai programinių paketų 3D
modeliavimui, taciau daugumoje is jų siulomi
segmentacijos algoritmai yra subjektyvus, nes grįsti
globalios slenkstines Haunsfieldo (HU) (angl. Hounsfield
units) skales vertes rankiniu parinkimu [3]. Skenavimo
aparatura galutiniam režultatui visada suteikia
iskraipymus. Todel sudetinga parinkti slenkstį taip, kad
atkurtas 3D modelis butų pakankamo tikslumo.
Reikalingas objektyvus automatižuotas slenkstines
Haunsfieldo skales vertes nustatymo metodas
žandikaulio segmentams KPKT duomenyse isskirti.
Straipsnyje pristatomas naujas automatinis metodas
lokaliai
slenkstinei
Haunsfieldo
skales
vertei,
atskirianciai kaulo segmentus nuo minkstųjų audinių,
parinkti. Tyrimuose įvertinamas pasiulyto metodo
efektyvumas atliekant sintetinio trimacio skaitmeninio
modelio segmentavimą bei pateikiami pilotinio tyrimo
panaudojant realius KPKT duomenis režultatai.

1 pav. Vaiždo histogramos, kuriai
nustatymo metodas, pavyždys [5].

taikytinas

Otsu

slenkscio

Otsu algoritmas grįstas prielaida, kad vaiždo
(analižuojamu atveju turines srities) elementai priklauso
dviem klasems: C0 ir C1 (objekto ir fono), kurios
atskiriamos intensyvumų slenksciu [C1: 0, ..., T; C2: T + 1,
..., L – 1] (0 : L – KPKT atveju [-1024 – 3072]). Tikimybe,
kad atsitiktinai parinktas vaiždo elementas tures k
intensyvumo vertę

II. METODAS KORTIKALINIO KAULO SEGMENTAMS KPKT
DUOMENYSE ISSKIRTI

A. Metodas slenkstinei segmentavimo HU skalės vertei
nustatyti

n
pi  i ,
N

Įprastai kaulo segmentams KPKT vaižduose isskirti
taikomas globalaus slenksciavimo metodas, slenkstį
parenkant rankiniu budu. Taciau, globali informacija
arba globalus slenksciavimas yra tinkamas naudoti tada,
kada tiriamuose vaižduose triuksmo santykis su signalu
yra mažas. Rankiniu budu parinkti optimalią slenkscio

(1)

cia ni – vaiždo elementų, kurių intensyvumas k skaicius
vaižde, bendras vaiždo elementų skaicius vaižde N. Tada
tikimybes, kad atsitiktinai parinktas vaiždo elementas
priklausys vienai is klasių galima isreiksti (indeksais
žymima atitinkamai klasems C1 ir C2 2 formule
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t

1 (t )   pi ,

i 0

L
 (t ) 
pi .

2

i t 1


tipines vaiždo histogramos pavyždys pateikiamas
(2 pav.).
Siuo atveju yra svarbu surasti tinkamą slenkstinę
vertę tarp minkstųjų audinių ir kaulo sricių. Tam galima
taikyti sudetingesnius skirstinių misinius (pvž. 3 Gauso
skirstinių misinį) arba paversti analižuojamus duomenis
Otsu situacijai tinkamais, pvž. nufiltruojant HU skales
vertes, kurios yra mažesnes už minkstųjų audinių ir
akytojo kaulo vertes (oras). Tam siulomame algoritme
buvo įvesta papildoma sąlyga, kuri atmeta pirmąją sritį,
pagal nustatytą HU skales slenkstį palikdama antrąją bei
treciąją sritis (2 pav.). Patobulinto algoritmo
supaprastinta strukturine schema pateikiama 3 pav.

(2)

Klasių C1 ir C2 vidurkiai apibrežiami
t

 i  pi

   i 1
,
 1
1 (t )

L

 i  pi

.
 2  i t 1
2 (t )


(3)

Viso vaiždo intensyvumo vidurkis isreiskiamas:

11  2 2  T ,

(4)

1  2  1.

(5)

Panaudojant diskriminantinę analižę, Otsu apibrežia
abiejų klasių dispersiją nuslenksciuotame vaižde
 B2  1 ( 1  T )2  2 ( 2  T )2 .

Tada optimali
surandama is

t   Arg

slenkstine

Max { B2 (t )}
1 t  L

(6)
intensyvumo

verte

(7)

3 pav.

Siulomo algoritmo schema.

Algoritme pasiulyta įterpti filtrą, jei reikia atmeta tuos
turinius vaiždo elementus (vokselius), kurių vertes
nepatenka į nustatytas histogramos ribas

hapatinė  H (i )  hviršutinė ,

(8)

kur hapatinė – nustatyta apatine histogramos verte, hviršutinė
– virsutine histogramos verte. Analižuojama H – turinio
vaiždo elemento i-toji verte.
Tokiu budu gaunama lokalių slenkscių T(x,y,ž)
matrica, kurios vertes yra lyginamos su originalaus
vaiždo I(x,y,ž) vertemis (9).
2 pav.

1 jei I ( x, y, z )  T ( x, y, z ),
M ( x, y , z )  
 0 priešingu atveju,

Tipine KPKT vaiždų histograma. Oras1, Minkstieji audiniai ir
akyt. kaulas2, apatinis/virsutinis žandikauliai3.

Otsu metodas taikytinas tik tada, kai analižuojama
histograma bimodaline, vaižde yra tik dvi skirtingo
intensyvumo sritys. Analitiskai buvo nustatyta, kad
KPKT vaižduose galima isskirti sias sritis: oras (-1000–500 HU) (apatine histogramos verte), minksti audiniai
(100 HU–350 HU) ir žandikaulių segmentai, kurie dar
gali buti skirstomi į akytąjį ir kortikalinį kaulus (350 HU–
1250 HU), taciau nustatyta, jog akytojo kaulo tankis yra
artimas minkstųjų audinių tankiui pagal Haunsfieldo
skalę, taip pat dažnai galima isskirti KPKT vaižduose
metalo artefaktus, kurių intensyvumo vertes yra daugiau
nei 1500 HU (virsutine histogramos verte). Gaunamos

(9)

kur M(x,y,ž) – susegmentuoto vaiždo matrica.
B. 3D Paviršiaus rekonstrukcija
Isskirtam taskų masyvui buvo atliekama pavirsiaus
rekonstrukcija. Tam naudojamas „MeshLab“ programinis
paketas, kuriame įdiegtas „turinis“ (angl. volumetric)
pavirsiaus rekonstrukcijos algoritmas, atkuriantis
isskirtos srities (kaulo) pavirsių [6], [7].
C. 3D paviršių neatitikčių matavimas
Pasiulyto segmentavimo algoritmo tikslumas buvo
vertinamas palyginimo budu. Visų pirma isskirtas
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akytojo kaulo (lot. Trabecular). Modelį užpildancių
tankio vienetų vidutines vertes apatinio žandikaulio
kortikalinio kaulo yra 900 HU ± 250 HU, akytojo kaulo –
300 HU ± 20 HU, virsutinio žandikaulio kortikalinio
kaulo yra 500 HU ± 150 HU. Sferas supanti erdve yra
užpildyta vidutinemis vertemis, kurios yra artimos
minkstųjų audinių tankio vienetams (100 HU ± 30 HU).

pavirsius buvo sutapdinamas (superimpožicija) su
atraminiu („etaloniniu“) pavirsiumi, po to atliekamas
kiekybinis neatitikcių matavimas. Superimpožicijos
tikslas – dviejų 3D pavirsių (atramines – etalonines ir
isskirtos siulomu budu) palyginimas. Pavirsinių vaiždų
sutapdinimui buvo taikomas ICP (angl. Iterative Closest
Point) algoritmas [8]. Sutapdinami lyginamojo ir
atraminio modelių pavirsiai, minimižuojant atstumo tarp
pavirsių matą. Matuojant įvertinama sutapdintų modelių
vidutine nesutapimo (skirtumo) reiksme (mm) ir
standartinis nuokrypis.
III. SKAITMENINIS MODELIAVIMAS
A. Erdvinių struktūrų KPKT duomenyse skaitmeninis
modeliavimas
Norint įvertinti algoritmo efektyvumą buvo sukurtas
trimatis turinis skaitmeninis modelis, kurio atskirų sricių
ribos (konturai) yra artimos kuginio pluosto
kompiuterines tomografijos metu gautų vaiždų
konturams. Pasirinkta trimacio modelio forma – dvi
poros norimu atstumu viena su kita sujungtos sferų.
Viena pora sferų yra skirta imituoti apatinį, kita virsutinį
žandikaulius. Sferos aprasomos (10) formule
 x  r  sin   cos  ,

 y  r  sin   sin  , ,
 z  r  cos  ,


5 pav.

Modelio skerspjuvio vaiždas.

Buvo siekiama sukurti modelį, kurio pagrindiniai
valdomi parametrai yra vokselių intensyvumo vertes ir
erdvine skyra. Teoriskai vižualižavimo sistemomis
registruojamus vaiždus galima aprasyti kaip idealaus
vaiždo ir tasko sklaidos funkcijos (TSF), kuri priklauso
nuo vaiždinimo sistemos savybių, sąsuką. Skiriamąją
gebą galima valdyti keiciant TSF parametro σ
(standartinio nuokrypio) vertę.
Idealaus vaiždo (Modelis(x,y,ž)) sąsukos su tasko
sklaidos funkcija (TSF(x,y,ž)) režultate, gaunamas
vaiždas su tam tikra briaunos sklaidos funkcija (BSF)
(angl. Edge Spread Function, ESF), kuri priklausoma nuo
sistemos TSF (6 pav.).

(10)

kur r – sferos spindulys, θ- kampas ž-y plokstumoje
pagal Dekarto koordinacių sistemą, ϕ– kampas x-y
plokstumoje pagal Dekarto koordinacių sistemą.
Modelio matmenys: ilgis X kryptimi yra 11.2 cm, plotis
Y – 7 cm, aukstis Z – 7 cm. Pavyždys pateikiamas 4 pav.

6 pav. Originalaus vaiždo (Modelio) ir tasko sklaidos funkcijos
sąsukos pavyždys [10].

4 pav.

Atlikus sumodeliuoto trimacio skaitmeninio modelio
sąsuką su TSF, kurios branduoliu buvo pasirinkta Gauso
funkcija galima pasiekti norimą modelio briaunų sklaidą.
Režultate yra gaunamas norimos erdvines skyros
modelio vaiždas. Gauso funkciją galima užrasyti

Modelis trimateje koordinacių sistemoje.

B. Modelį valdantys parametrai
Modelio turiniai elementai buvo užpildyti vertemis,
kurios artimos apatinio ir virsutinio žandikaulių tipinių
tankio vienetų vertems pagal Haunsfieldo skalę [9].
Turinio vaiždo elemento matmenys atitinka tipinius
KPTK metu gautų vaiždų matmenis (vokselio dydis
0.32 × 0.32 × 0.32 mm). Režultatas pristatomas trimacio
modelio skerspjuvio vaiždu (5 pav.).
Toks vokselių intensyvumo vercių pasiskirstymas
parinktas todel, jog žandikauliai yra sudaryti is dviejų
pagrindinių sricių: kortikalinio kaulo (lot. Cortical) ir

G ( x, y , z ;  ) 



1
( 2 )

3

e

x2  y 2  z 2
2 2

,

(11)

kur σ standartinis nuokrypis. Erdvines skyra gali buti
įvertinama briaunos sklaidos funkcijos plociu. BSF plocio
vertinimo pavyždys pateikiamas 7 pav.
Remiantis briaunos sklaidos funkcijos plociu nuo 10 %
maksimalios jos vertes iki 90 % maksimalios vertes
nustatoma, kokia yra sistemos erdvine skyra [11].
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7 pav.

Gautos intensyvumų projekcijos buvo suvidurkintos.
Riba arba plotis tarp skirtingų anatominių sricių buvo
nustatomi remiantis krasto sklaidos funkcijos plociu P
(9 pav.).
Nustatytas vidutinis ribos plotis, kuris rodo perejimą
nuo vienos srities (minkstųjų audinių) prie kitos srities
(kaulo) yra ~1.1 mm.
Skaitmeninis modelis buvo filtruojamas Gauso
funkcija (11). Tyrimas buvo atliekamas keiciant ir
ieskant tokios standartinio nuokrypio (σ) vertes, kuri
užtikrintų briaunos sklaidos funkcijų panasumus. Gauti
tyrimų režultatai pateikiami 10 pav.

BSF plocio nustatymas [11].

C. Modeliavimo parametrų nustatymas tiriant realius
KPKT duomenis
Tyrime modelio parametrams parinkti buvo naudoti
realus KPKT vaiždai. Tiriamasis objektas buvo apatinis
žandikaulis. Apatinis žandikaulis buvo pasirinktas todel,
jog cia isgaunamas didžiausias kontrastas tarp minkstųjų
audinių srities ir kaulines srities. Siuo tyrimu buvo
siekiama nustatyti, kokia yra apytiksle BSF realių
duomenų atveju.
Ribai nustatyti tarp minkstųjų audinių srities ir
apatinio žandikaulio kortikalinio kaulo srities buvo
panaudota 15 skirtingų realių KPKT atvejų. Kiekvienu
atveju buvo imama vaiždo intensyvumų projekcija,
kertanti minetas sritis. Projekcijos parinktos apytikriai
toje pacioje žandikaulio vietoje, stengiantis islaikyti
projekcijos statmenumą analižuojamai ribai. KPKT
vaiždo aksialinis pjuvis su tiriama sritimi pateikiamas
8 pav.

10 pav. Modelių briaunų sklaidos funkcijos, esant skirtingoms σ
vertems.

Tyrimų metu nustatyta, jog artimiausia modelio BSF
gaunama tada, kai σ = 1. Taip pat analižuojant realius
duomenis buvo nustatyta, kokios HU skales vertes
budingos minkstųjų audinių, akytojo kaulo, apatinio ir
virsutinio žandikaulio sritims.
IV. TYRIMŲ REZULTATAI
A. Optimalūs algoritmą valdantys parametrai
Buvo tiriama kokio turio sritis optimali taikyti Otsu
slenkstines vertes nustatymo metodą. Pasirinkta per
didele analižuojama turio verte gali sąlygoti netikslų
slenkstį del erdvinių kaulo tankio pokycių, o per maža
turio verte gali sąlygoti statistiskai netikslų slenkscio
įvertį. Todel svarbu surasti sio parametro optimalią
vertę. Tyrime buvo isbandytos skirtingų turių sritys
lokaliems slenksciams nustatyti. Analižuojamų sricių
turiai: 24, 72, 161, 303, 512, 799, 976, 2097, 4096 (mm3).

8 pav. Aksialinis 3D vaiždo pjuvis kartu su tiriama vaiždo
intensyvumų projekcija.
1200
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9 pav.
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11 pav. Isskirtas pradinis taskų masyvas (kaireje) ir atkurtas 3D
pavirsius (desineje).

4

Atlikus segmentaciją skirtinguose turiuose nustatytu

Vaiždo elementų intensyvumų vidutines vertes projekcijoje.
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slenksciu, buvo atkurti 3D pavirsiai. Režultatai buvo
lyginami su idealios formos, nesuglotnintu (nefiltruotu
Gauso funkcija) 3D pavirsiumi. Paveiksle 11 pav.
pateikiami: kaireje – isskirtas taskų masyvas po
slenksciavimo, desineje – atkurtas 3D pavirsius.
Buvo apskaiciuotas modelių tarpusavio nesutapimų
pasiskirstymas: vidutine kvadratine nesutapimo
(skirtumo) reiksmes ir standartinis nuokrypio
priklausomybe nuo turines srities dydžio pateikiama
(12 pav.).

kortikalinio kaulo ir minkstųjų audinių sritis:
600  H (i )  1500,

(12)

Tipine histograma slenksciui nustatyti pateikiama
14 pav.

14 pav. Koreguota vaiždo histograma, su optimalia slenkscio verte
(siuo atveju ~350 HU).

Slenkscio verte kiekvienu atveju lokaliai keiciasi, ji
priklauso nuo anatominių strukturų proporcijos ir
sudeties analižuojamame turyje. Atkurto žandikaulio 3D
pavirsiaus pavyždžiai pateikiamas 15 pav.

12 pav. Gautų režultatų vidutines bei standartinio nuokrypio vertes.

Nustatyta, jog optimali turio sritis reikalinga slenksciui
nustatyti yra – 799 mm3. Taip pat buvo įvertinta
skaiciavimų trukmes priklausomybe nuo analižuojamos
srities turio (13 pav.).
12000

10000

15 pav. Siulomu metodu atkurti apatinis ir virsutinis žandikauliai.

Is 15 pav. matyti, jog algoritmas geba atlikti norimos
srities segmentaciją, taciau kol kas sunku įvertinti
segmentacijos tikslumą, nes nera su kuo palyginti.

Laikas, s

8000

6000

V. DISKUSIJA

4000

Sukurtas algoritmas kaulo segmentams KPKT
duomenyse isskirti. Siulomas metodas adaptyviai
nustato slenkstinę HU skales vertę, taip įvertinant kaulo
tankio erdvinius pokycius. Tyrimu nustatytas optimalus
turis lokalioms slenkstinems vertems nustatyti,
pritaikius Otsu metodą. Pasiulytas algoritmas gali buti
neefektyvus tada, kai KPKT duomenyse yra nedidelių
matmenų, ploni, kauliniai segmentai (pvž. virsutinio
žandikaulio sinusų sieneles).
Tyrimų metu nustatyta, jog skaiciavimų trukme yra
palyginti didele, didejant analižuojamos srities turiui,
tiesiskai dideja ir laikas reikalingas segmentacijai atlikti.
Taciau apimtis butų galima sumažinti taikant GPU (angl.
Graphics processing unit) skaiciavimus.

2000

0

0
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Analizuojamos srities tūris, mm 3

13 pav. Laiko priklausomybe nuo analižuojamos srities turio.

Is gautų priklausomybes matyti, jog skaiciavimų
trukme yra palyginti didele, didejant lango dydžiui
tiesiskai auga ir skaiciavimų resursai. Naudojant
optimalią turio sritį segmentacijai atlikti sugaistama
2485 s.
B. KPKT realių duomenų atveju
Pasiulytas algoritmas pritaikytas pilotiniame tyrime
su realiais duomenimis. Atlikta apatinio žandikaulio
segmentaciją. Siuo atveju buvo atmetama oro (-600 HU)
ir galima metalo (1500 HU) sritys, paliekant tik

VI. ISVADOS
Tyrimo metu nustatyta KPKT metu isgaunamų vaiždų
BSF, pereinant minkstiesiems audiniams į kaulinę sritį
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yra 1.1 mm. Sukurtas skaitmeninis modelis, kurio vaiždo
erdvine skyra artima realių KPKT metu gautų vaiždų
erdvinei skyrai. Modelis buvo panaudotas algoritmo,
kuris nustato optimalias HU skales slenkstines vertes
kaulo segmentams KPKT duomenyse isskirti, istyrimui.
Eksperimentų metu buvo nustatyta, jog tiksliausiai 3D
pavirsinis modelis atkuriamas tada, kai yra naudojama
799 mm3 turio sritis lokaliai slenkstinei vertei nustatyti.
Siulomą metodiką galima taikyti kaulo sriciai
segmentuoti KPKT vaižduose. Tyrimų metu pastebeta,
jog sugaistama nemažai laiko segmentacijai atlikti.
Naudojant optimalią turio sritį segmentacijai atlikti
sugaistama 2485 s.

ABSTRACT
Mantas Vaitiekūnas. The method for extraction of bone
segments in computed tomography images.
The algorithm determining local threshold values via
Otsu method was proposed for the segmentation of bone
regions in CBCT data. The filter was used for removal of
irrelevant fields for the segmentation. For algorithm
testing the synthetic 3D model was created, having voxels
intensities, size, distribution and resolution close the real
CBCT images.
The optimal parameters controlling the algorithm were
determined using synthetic data. It was found that the
closest to the reference segmentation is obtained using
local 799 mm3 volumetric area for Otsu threshold
estimation. The pilot study with the real diagnostic CBCT
data was performed and it was found that proposed
algorithm could be used for segmentation of bone in CBCT
images.
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1

skirtumas bus kitoks nei sveiko, pilnai makro ir
mikroelementais aprūpinto augalo lapuose. Skirtumai
tarp atspindėtos šviesos spektrų tarp šių lapų, augusių
esant makroelementų ir mikroelementų stygiui, bus
mažesni lyginant su sveiko augalo atveju.
Priklausomai nuo to, kokie yra nuo jaunesniojo ir
vyresniojo lapo atspindėtos šviesos spektrai ir koks yra
skirtumas tarp šių spektrų, galima diagnozuoti augalo
augimo sąlygas ir nustatyti, kokių cheminių elementų
trūko arba trūksta augalui vegetacijos metu. Laiku
diagnozavus, kokių makroelementų ir mikroelementų
trūksta augalams, galima imtis priemonių augalų augimo
sąlygoms gerinti (pvz., tręšti trūkstamais cheminiais
elementais).
Šiuo metu rinkoje yra žinomi azoto kiekio nustatymo
augaluose prietaisai. Tačiau prietaisų, skirtų nustatyti,
kokių makroelementų ir mikroelementų elementų
trūksta augalams jo įvairiose vystymosi stadijose, nėra.
Patentinėje literatūroje sutinkami metodai, kurie
paremti augalų savybe spinduliuoti fluorescencinį (FS)
spinduliavimą, juos apspinduliavus balta šviesa [1] – [2];
metodai paremti augalų fotografavimu ir gautų vaizdų
spektrine analize [3], [4]; bei metodai paremti augalų
lapo apspinduliavimo fiksuoto bangos ilgio šviesos
šaltiniais ir atspindėtos šviesos spektro analize [5].
Tačiau šie, patentinėje literatūroje minimi metodai,
apsiriboja tik azoto ar vandens kiekio augale įvertinimu
ir neatspindi nei augalo augimo stadijų, nei, kokių
cheminių elementų trūksta jo augimui. Kiekvienas iš
cheminių elementų augale skirtingai įtakoja pigmentų
veiklos intensyvumą, susidarymą ir gyvavimo trukmę,
todėl šiame darbe buvo siekiama surasti priemones ir
būdus, leidžiančius nustatyti pagrindinių cheminių
elementų (pvz., Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo) trūkumą augalo
vegetacijos laikotarpiu. Šio darbo tikslui pasiekti buvo
sudarytas spektrofotometrinis matuoklis [6], leidžiantis
nustatyti augalo (kviečio) vystymosi stadijas.

I. ĮVADAS
Šiuo metu nėra priemonių leidžiančių patikimai ir
greitai diagnozuoti kviečių ar kitų auginamų kultūrų
augimo sąlygas, bei nustatyti, kokių mikroelementų
trūksta augalo augimui. Ūkininkas, turėdamas galimybę
atlikti savalaikę kviečių augimo sąlygų diagnostiką,
galėtų optimaliai parinkti trąšas ir padidinti derlių. Šiai
problemai spręsti pasiūlytas spektrofotometrinis
atspindėtos šviesos matavimo metodas, leidžiantis
identifikuoti augančio augalo (vasarinio kviečio) augimo
sąlygas įvairiose jo stadijose pagal jo lapų spalvą.
Apšvietus skirtingos stadijos augalo lapus regimąja ar
infraraudonųjų spindulių šviesa, bus atspindėtas šviesos
spektras, pagal kurį galima charakterizuoti augalo lapų
spalvą ir įvertinti augalo augimo sąlygas bei nustatyti
kokių cheminių elementų gali trūkti augalui.
Kiekvienas iš cheminių elementų augale pasižymi
skirtingu mobilumu. Augalas naujai augančiai daliai
(lapui) kiekvieno elemento trūkumą kompensuoja
skirtingai: vieni elementai perkeliami iš senų lapų į
naujus tiek, kiek reikia; kiti – tik iš dalies; treti nepajuda
iš senų dalių (lapų). Jaunuose lapuose vyksta
vegetatyviniai procesai, kurių metu vyksta lapo
formavimasis ir augimas. Toks lapas būna šviesesnės
spalvos. Senesniuose, susiformavusiuose lapuose,
prasideda fotosintezės procesai, kurių metu lapas
gamina ir atiduoda energiją augalui. Tokie lapai būna
tamsesnės spalvos. Šie skirtumai yra susiję su tuo, kad
juose vyksta skirtingi procesai, todėl makro ir
mikroelementų kiekis jaunuose ir senuose lapuose yra
skirtingai įsisavinamas. Taip pat, jaunesnių ir senesnių
lapų fotosintezės procesai šiuose lapuose vyksta
skirtingai. Skirtingas yra ir nuo šių lapų atspindėtos
šviesos spektras.
Šviesos spektras, atspindėtas nuo sveiko augalo lapų
augusio aprūpinant jį visais augimui reikalingais makro
ir mikroelementais, yra skirtingas, palyginus su augalu,
kuris augdamas negavo reikiamo makroelementų ir
mikroelementų kiekio.
Atspindėtos šviesos spektrai taip pat skirsis ir tarp
skirtingų to paties augalo lapų (pvz., kviečiai užaugina iki
6 lapų). Sveiko vasarinio kviečio jauniausias lapas,
kuriame fotosintezės intensyvumas mažesnis, bus
šviesesnės žalios spalvos, o vyresnis lapas, kuriame
fotosintezės procesas intensyvus, bus tamsesnės žalios
spalvos. Atspindėtos šviesos spektrai tarp šių lapų
skirsis. Jei lapo formavimosi metu ir susiformavus lapui,
augalui nepakaks cheminių elementų, lapuose esančių
pigmentų tankis ir aktyvumas bus skirtingi. Šis

II. METODAS
Spektrofotometrinio augalų augimo diagnostikos
prietaiso struktūrinė schema pateikta 1 pav. Prietaiso
veikimas paremtas dviejų tiriamų objektų (augalo lapų)
apspinduliavimo fiksuoto bangos ilgio šviesa bei
atspindėtos šviesos intensyvumo matavimu. Tiriamas
objektas, pvz., jaunesnysis (1A) ir vyresnysis (1B) augalo
lapai, apspinduliuojami septynių LED (light emitting
diode) šviesos diodų skleidžiama šviesa (4).
Spinduliuojamos šviesos bangos ilgis keičiamas
diskretiškai ribose nuo 400 nm (ultravioletinių
spindulių) iki 860 nm (infraraudonųjų spindulių),
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valdant LED šviesos diodus elektroniniu būdu valdymo
schema (6). Prietaise naudojami keli atskiri bei
integruoti kelių bangos ilgių diodai spinduliuojantys
fiksuoto bangos ilgio šviesos spalvą. Prieš pradedant
augalų tyrimus, kiekvienas matavimo kanalas
sukalibruojamas naudojant specialius baltos ir juodos
spalvos popieriaus lapelius. Kalibravimas vyksta
fotodetektoriumi, atskirai matuojant kiekvieno LED
diodo atspindėtos šviesos intensyvumą nuo juodos ir
baltos spalvos popieriaus lapelių ir koreguojant šviesos
diodo
spinduliavimo
galingumą.
Spinduliavimo
galingumas valdomas diskretiniu kodu, kurio reikšmė
įsimenama prietaiso atmintyje. Matavimo kanalo
kalibravimo pabaigoje fotodetektorius turi būti vienodai
jautrus visiems aštuoniems skirtingų bangos ilgių
šviesos diodams.

Į lapus šviesa nuo LED diodų nuvedama lanksčiais
šviesolaidiniais vamzdeliais (3) į atskiras tamsias
kameras (2), kuriose padėti tiriamo augalo lapai 1A ir 1B
(dvi kameros atskirai kiekvienam lapui). Šviesolaidinių
vamzdelių paviršius yra izoliuotas tamsia, šviesą
absorbuojančia medžiaga (arba iš vidaus šviesą
atspindinčia danga) tam, kad šviesa sklistų tik
šviesolaidiniu vamzdeliu. Nuo kiekvieno lapo atspindėta
šviesa patenka į priėmimo šviesolaidinius vamzdelius ir
yra
priimama
dviem
fotodetektoriais
(7).
Fotodetektoriais priimta šviesa perduodama į diferencinį
stiprintuvą (8). Diferencinio stiprintuvo išėjime gauta
įtampa keičiama į skaitmeninį kodą su keitikliu analogaskodas (9) ir perduodama į mikroprocesorių (10).
Mikroprocesorius atlieka matavimo proceso valdymą ir
skirtuminio spektro matavimus. Atspindėtos šviesos
spektro skirtumas gali būti išreikštas
U(λi) = k(λi) [ I1(λi) - I2(λi) ] + ΔU(λi),

(1)

čia I1 ir I2 – atspindėtos šviesos intensyvumas;
k – stiprintuvo, šviesolaidinių vamzdelių ir LED šaltinių
perdavimo koeficientas (priklausomas nuo bangos ilgio);
λi – šviesos bangos ilgis;
ΔU(λi)- adityvinė matavimo paklaida dėl stiprintuvo nulio
poslinkio (dreifo) ir matavimo kanalų (pirmo ir antro lapo
kanalų) neidentiškumo (nevienodumo). Ši dedamoji
nustatoma kalibruojant prietaisą.
Matavimai
atliekami
diskretiškai,
keičiant
spinduliuojamo LED švytėjimo spalvą ribose nuo λ =
400 nm iki λ =860 nm ir prie kiekvieno šviesos bangos
ilgio nustatomas skirtumas I1(λi) - I2(λi).
Priklausomybė k(λi) yra randama, kalibruojant
matavimo sistemą baltu popieriaus lapu. Kalibruojant
juodu popieriaus lapu yra surandama adityvinė paklaida
ΔU(λi), kuri gaunama dėl kanalų nevienodumo ir
stiprintuvo nulio dreifo.
Mikroprocesorius (10) atlieka spektrų skirtumo ΔI(λ)
= I1(λ) - I2(λ) matavimus ir augalo lapų diagnostikos
rezultatus išveda į displėjų (12) arba kompiuterį (11).

1 pav. Spektrofotometrinio augalų augimo diagnostikos matavimo
prietaiso struktūrinė schema. Numeracija: 1A jaunesnis lapas; 1B
vyresnis lapas; 2 tamsi matavimo kamera; 3 šviesolaidinis vamzdelis; 4
šviesos diodų blokas; 5 fokusavimo linzė; 6 šviesos diodų elektroninė
valdymo schema (srovės stiprintuvas); 7 fotodetektorius; 8
diferencinis stiprintuvas; 9 keitiklis analogas – kodas; 10
mikrovaldiklis; 11 kompiuteris; 12 skystųjų kristalų indikatorius;

3 pav.Spektrofotometriniu augalų augimo diagnostikos prietaisu
matuojami vasarinių kviečių lapai UAB „.Žemdirbių konsultacijos“
laboratorijoje.

Siekiant ištirti šio spektrofotometrinio prietaiso
funkcines galimybes buvo atliktas palyginamasis,

2 pav. Spektrofotometrinio augalų augimo diagnostikos prietaiso
programos langas.
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skirtingomis sąlygomis išaugintų vasarinių kviečių
veislės „Tybolt“, tyrimas. Tiriami vasarinių kviečių
bandiniai buvo paruošti auginant juos atskiruose
hipotroniniuose induose optimaliomis sąlygomis
(kontrolinė
grupė
išauginta
su
visų
būtinų
mikroelementų aprūpinimu) ir skirtingų mikroelementų
(cinko Zn, vario Cu, mangano Mn, geležies Fe, boro B ir
molobdeno Mo) trūkumais (3 pav.). Kiekviename inde
buvo auginama po tris kviečius, augusius vienodomis
sąlygomis. Augalai buvo auginti ir tyrimai su jais buvo
atlikti UAB „Žemdirbių konsultacijos“ laboratorijoje.
Tyrimų metu buvo matuojamas kviečių pilnai
išsivysčiusio jauniausio (1A) ir sekančio vyresniojo (1B)
lapų spektrai skirtingose augalo augimo stadijose.

bangos atspindžiai nei augalo su Zn trūkumu.
Geriausiai pastebimi skirtumai, matuojant augalus su
geležies (Fe) trūkumu. Tokių matavimų rezultatai
pateikti 10 pav. Fe trūkumo atveju charakteringus lapų
spalvos pokyčius galima pastebėti net ir plika akimi.
Prietaisas sunkiau aptinka molibdeno (Mo) ir boro (B)
trūkumus. Išmatuoti kviečių augusių su šių
mikroelementų atspindžio bei atspindžių skirtumo nuo
skirtingų lapų spektrai pateikti atitinkamai 11 ir 12
paveiksluose.

III. REZULTATAI
Eksperimentiniais tyrimais buvo nustatyta, kad
atspindėtos šviesos intensyvumai I1(λ) ir I2(λ) nuo 1A
(jauniausiojo) ir 1B (vyresniojo) augalo lapų ir
intensyvumų skirtumas I1(λ) - I2(λ), kaip funkcija nuo
atspindėtos bangos ilgio, yra tipiniai vienos rūšies
augalams (vasariniams kviečiams). Augalų, kurie augimo
laikotarpiu augo su tam tikrų mikroelementų (Mn, Fe,
Cu, Zn, Mo, B) trūkumais, atspindėtos šviesos
intensyvumai I1(λ), I2(λ) ir skirtumas I1(λ) - I2(λ) buvo
skirtingi tarpusavyje ir skirtingi sveikai užaugusio augalo
sąlygomis.
Vieną iš kontrolinio augalo spektrometrinio matavimo
rezultatų matome 4 pav. Atlikus gautų dviejų lapų
atspindžio spektrų skirtumą, gauname skirtuminį
spektrą pavaizduotą 5 pav. Šiame paveiksle gautas
sveiko vasarinio kviečio skirtuminis spektras yra
panašus ir tik nežymiai (±0,5 %) skiriasi nuo kitų, tos
pačios rūšies taip pat optimaliomis sąlygomis užaugintų
kviečių.
Augalams, augusiems su cinko (Zn) trūkumu,
nustatytas kitokį pobūdį turintis jauniausiojo ir
vyresniojo lapų spektrai, pavaizduoti 5 pav. Skirtumai
visuomet labiausiai pastebimi tarp jauniausių lapų – jie
bus šviesesni (nes chlorofilo sintetinimas juose būna dar
neprasidėjęs), todėl 7(a) pav., viename grafike
pavaizduotas sveikų augalų ir augusių su Zn trūkumu
jauniausių lapų spektras, iš kurio matomas augalų su Zn
trūkumu charakteringai didesnis atspindys ties 525 nm
ir 610 nm ilgio banga. 7(b) pav. pateikti skirtuminiai
kontrolinių ir augalų su Zn trūkumu skirtuminiai
spektrai, kur taip pat matomi didesni bangų atspindžio
intensyvumų skirtumai tarp augalų lapų ties 525 nm ir
735 nm. Iš spektrų charakteringos formos galime spręsti
apie Zn trūkumą augale.
Kontrolinių augalų ir augusių su vario (Cu) trūkumu
spektrai pateikti 8 pav. Šiuo atveju stebimas didesnis
410 nm, 440 nm, 460 nm, 525 nm, 620 nm bangų
atspindys ir kiek silpnesnis 735 nm bangos atspindžio
intensyvumų skirtumas nei augalo su Zn trūkumu.
Kontrolinių augalų ir augusių su mangano (Mn)
trūkumu spektrai iliustruoti 9 pav. Šiuo atveju stebimi
didesni žalios šviesos 525 nm bangos ilgio ir kiek
silpnesni artimos infraraudonos šviesos 735 nm ilgio

4 pav. Spektrofotometrinis kontrolinio augalo lapų matavimas, kai
augalas augo optimaliomis sąlygomis (aprūpintas visais mikro ir makro
elementais).

5 pav.Spektrofotometrinis
spektras.

6 pav.
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a)

b)

7 pav. Palyginimas tarp kontrolinių augalų ir augalų su Zn trūkumu atspindžių nuo lapų spektrų: a) - atspindžio spektrai nuo jauniausių lapų (a)
ir skirtumai tarp jauniausio ir vyresniojo lapų spektrų (b).

a)

b)

8 pav. Palyginimas tarp kontrolinių augalų ir augalų su Cu trūkumu atspindžių nuo lapų spektrų: a) - atspindžio spektrai nuo jauniausių lapų (a)
ir skirtumai tarp jauniausio ir vyresniojo lapų spektrų (b).

a)

b)

9 pav. Palyginimas tarp kontrolinių augalų ir augalų su Mn trūkumu atspindžių nuo lapų spektrų: a) - atspindžio spektrai nuo jauniausių lapų (a)
ir skirtumai tarp jauniausio ir vyresniojo lapų spektrų (b).
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a)

b)

10 pav. Palyginimas tarp kontrolinių augalų ir augalų su Fe trūkumu atspindžių nuo lapų spektrų: a) - atspindžio spektrai nuo jauniausių lapų (a)
ir skirtumai tarp jauniausio ir vyresniojo lapų spektrų (b).

a)

b)

11 pav. Palyginimas tarp kontrolinių augalų ir augalų su Mo trūkumu atspindžių nuo lapų spektrų: a) - atspindžio spektrai nuo jauniausių lapų (a)
ir skirtumai tarp jauniausio ir vyresniojo lapų spektrų (b).

a)

b)

12 pav. Palyginimas tarp kontrolinių augalų ir augalų su B trūkumu atspindžių nuo lapų spektrų: a) - atspindžio spektrai nuo jauniausių lapų (a) ir
skirtumai tarp jauniausio ir vyresniojo lapų spektrų (b).

skirtingomis sąlygomis: optimaliai aprūpinant visai
būtinais mikroelementais; auginant su geležies trūkumu,
bet aprūpinant kitais mikroelementais; auginant su boro
trūkumu, bet aprūpinant kitais mikroelementais;
auginant su mangano trūkumu, bet aprūpinant kitais

IV. IŠVADOS
Tyrimuose naudoti vasarinių kviečių bandomieji
pavyzdžiai, išauginti laboratorijoje vegetaciniuose
induose. Vasarinių kviečių bandomieji pavyzdžiai auginti
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mikroelementais; auginant su cinko trūkumu, bet
aprūpinant kitais mikroelementais; auginant su vario
trūkumu, bet aprūpinant kitais mikroelementais;
auginant su molibdeno trūkumu, bet aprūpinant kitais
mikroelementais.
Iš bandymų rezultatų matyti, kad sveiko augalo
atspindėtos šviesos skirtumai tarp jauniausiojo 1A ir
vyresniojo 1B lapų spektrų yra didžiausi visame šviesos
bangų diapazone. Kuomet augalams buvo dirbtinai
sukeltas atitinkamų cheminių elementų trūkumas, šis
atspindėtos šviesos skirtumas tarp jauniausiojo 1A ir
vyresniojo 1B lapų spektrų buvo mažesnis ir turėjo
individualų charakterį kiekvieno trūkstamo cheminio
elemento atveju.
Pav. 4–Pav. 12 pateikti išmatuoti atspindėtos šviesos
spektrų skirtumai tarp vasarinio kviečio 1A ir 1B lapų,
augusio esant atitinkamų mikroelementų trūkumui, ir
kviečio, augusio optimaliomis sąlygomis. Šie grafikai
rodo, kad ir šie skirtuminiai spektrai taip pat suteikia
diagnostinę informaciją ir kiekvieno trūkstamo elemento
atveju turi individualų charakterį.
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Andrius,
Stankevičius.
The
research
of
spectrophotometrical plant growth meter to detect plant
growth conditions under micronutrient deficiency.
The device is aimed to detect the deficiency of the main
chemical elements (Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo) during the
vegetation period of the plant. The method and device for
the diagnosing of plant growing conditions is based on the
irradiation of the leaves of different age laced in separate
chambers by ultraviolet, visible and infrared light and
spectral analysis of light reflected from leaves. The
estimation of the deficiency of micro elements and the
diagnosis of the plant is performed according to the
measured differences between the spectra of a light
reflected from all the leaves of the plant.
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Automatizuota litavimo stotelės
temperatūros profilio kontrolė
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elementus valdyti pasitelkiant išorinę sistemą, kurią
sudaro
temperatūros
matavimo
blokas,
galią
reguliuojantis valdiklis bei sistemą kontroliuojantis
kompiuteris (Pav. 1).

I. ĮVADAS
Litavimo stotelė ERSA-IR500A skirta elektroninės
aparatūros su tradiciniu lituokliu „neįveikiamais“
komponentais (BGA, LGA, RF moduliai) remontui ir
prototipų gamybai. Šis įrenginys turi vieną, labai didelį
trūkumą - paviršinio montažo elementų litavimo ir
nulitavimo temperatūros profilis yra kontroliuojamas
rankiniu būdu. Darbo tikslas – patobulinti ERSA-IR500A
taip, kad procesų temperatūra būtų kontroliuojama
automatiškai, pagal iš anksto numatytą profilį.

III. KAITINIMO ELEMENTŲ VALDYMAS
Abu (1200 W ir 200 W) kaitinimo elementai maitinami
standartine kintama tinklo įtampa. Jų valdymas pagrįstas
laiko tarpais, kai per elementą teka arba neteka elektros
srovė. Tai įgyvendinta valdant tinklo įtampos
pusperiodžių skaičių, kai elementas yra prijungtas arba
neprijungtas prie maitinimo. Pavyzdžiui nustačius
maksimalią galia per kaitinimo elementą srovė teka
kiekvieną pusperiodį, nustačius pusę galios – srovė teka
tik kas antrą pusperiodį. Galia reguliuojama 0-100%
intervale, vieno procento paklaida.
Maitinimo įtampos komutuojama naudojant grandinę
sudarytą iš triakų ir MOC3042 (ZERO-Cross
optoisolators triac driver). Nustačius auštą signalo lygį
MOC3042 anode, atidaromas triakas ir per kaitinimo
elementą srovė teka tol kol nepasikeičia įtampos
poliarumas. Valdymui naudojamas 0,2ms impulsas
(2 pav.) Triakai komutuojami tik tais laiko momentais,
kai tinklo įtampos lygis keičia poliarumą, t.y. įtampa lygi
0V. Taip sumažinami triukšmai patenkantys į maitinimo
tinklą bei pailgėja triakų tarnavimo laikas.

II. NAUDOJAMA APARATŪRA
Sistemoje naudojama kompanijos ERSA litavimo
stotelė IR-500A, kuri yra sukomplektuota su preciziniu
elementų fiksavimo moduliu RPC 550. Šioje stotelėje
įmontuoti du kaitinimo elementai: viršutinis 200 W ir
apatinis 400 W. Naudojant abu elementus nustatytus
dirbti maksimaliu galingumu, pasiekiama apytiksliai
1,2 C/s bandinio temperatūros kilimo greitis. Remiantis
rekomenduojamu litavimo profiliu bešviniui lydmetaliui
[4], temperatūrų intervale 217 C–260 C minimalus
temperatūros kilimas turi būti apie 1,5 C/s. Dėl šios
priežasties apatinis kaitimo elementas buvo pakeistas
1200 W analogu.
Kaitintuvų
valdymas

RS-232
Temperatūros
matavimas
Kontroleris

Litavimo stotelė

1 pav.

Valdymo sistemos struktūrinė schema.

2 pav.
MOC3042 valdymo signalo ir kaitinimo elemento įtampos
sugretinimas.

Gamykliškai numatyta, kad litavimo stotelės kaitinimo
profilis gali būti koreguojamas tik rankiniu būdu,
naudojant LCD ekraną ir tris valdymo mygtukus, tai yra
labai nepatogu ir užtrunka nemažai laiko. Taip pat, įvesto
profilio neįmanoma stebėti grafiko pavidalu, o lituojant
skirtingus elementus profilį būtina kiekvieną kartą
koreguoti. Dėl šios priežasties buvo nuspręsta kaitinimo

3 pav.

Momento, kai tinklo įtampos kerta 0 V lygį nustatymui,
naudojama optopora. Jos LED kontaktai per atitinkamą
varžą
prijungiami
prie
tinklo
kontaktų.
Fototranzistoriaus kolektorius įžeminimas, o emiteris
nustatomas į aukštą lygį ir prijungiamas prie
procesoriaus.

Optoporos išėjimo signalo ir tinklo įtampos sugretinimas.
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Kai tinklo įtampos poliarumas sutampa su tiesiogine
optoporos LED kryptimi, išėjime gaunamas žemas
signalo lygis, kai atbuline kryptimi – aukštas lygis. Tokiu
būdu suformuojamas meandro formos, 50 Hz signalas (3
pav.), kurio fronto kitimo momentu tinklo įtampa yra
lygi 0 V.

kodu. Kadangi termoporos šaltasis galas jungiasi netoli
ADS1118 mikroschemos, kompensavimui panaudotas
vidinis ADS1118 temperatūros jutiklis, galintis matuoti
nuo -40 °C iki 125 °C. Taigi siekiant gauti tikrąją
termoporos karštojo galo temperatūrą, suminis kodas,
susidedantis iš ADC termoporos įtampos matavimo bei
šalto
galo
kompensacijos,
perskaičiuojamas
į
temperatūrą pritaikant anksčiau minėtus koeficientus.
Tai atliekama pagal sekančią formulę:
𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝑎 ∙
(𝑐𝑜𝑑𝑒𝐴𝐷𝐶 + 𝑐𝑜𝑑𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝 ) + 𝑏, kur temp – termoporos
karšto galo temperatūra, a ir b – suskaičiuoti tiesės
koeficientai, codeADC – ADS1118 konversijos rezultatas,
codecomp – šalto termoporos galo kompensacinis kodas.

IV. MIKROVALDIKLIS
Kontrolerio valdymui pasirinktas STM32F303VB
procesorius. Tai 32 bitų RISC architektūros procesorius
turintis FPU, MPU, 256 kB Flash ir 40 kB SRAM tipo
atminties. Jis pasirinktas dėl visų uždaviniui keliamų
reikalavimų patenkinimo.
Įjungus
maitinimą
atliekamas
mikrovaldiklio
sukonfigūravimas bei naudojant USART sąsają
išsiunčiamas sėkmingą inicializaciją simbolizuojantis
paketas. Procesorius dirba SLAVE režime, t.y. jis
neatlieka jokių operacijų kol negauna atitinkamos
užklausos. Mikrovaldikliui gavus atitinkamą užklausą
išmatuojama ir atgal išsiunčiama kaitinamo bandinio
temperatūra. Pagal sekančią užklausą atliekamas
kaitinimo elementų ir ventiliatoriaus galių nustatymas.
Atlikus šiuos veiksmus procesorius grįžta į klausymosi
režimą.

VI. SISTEMOS VALDYMAS
Sistemos valdymui ir duomenų analizavimui buvo
pasirinkta National Instruments kompanijos grafinio
programavimo platforma ,,LabVIEW 2013“. Pagrindinis
jos privalumas yra galimybė sudaryti programą
atitinkamai jungiant funkcinius blokus.
Sistemos algoritmas pateiktas 4 pav. Vienos sekundės
intervalais į kontrolerį siunčiamas 8 baitų paketas,
kuriuo perduodama abiejų kaitintuvų ir ventiliatoriaus
galios. Sistemoje naudojamos dvi atskiros termoporos
leidžia realizuoti proceso apsaugą: jeigu termoporų
duomenys ženkliai skiriasi, programa praneša, jog nėra
gero šiluminio kontakto su bandiniu.
Automatiniam
kaitinimo
profilio
vykdymui
programoje realizuoti automatiniai reguliatoriai. Tai
funkciniai blokai, kurie keisdami temperatūrą
įtakojančių
prietaisų
galias,
palaiko
sistemos
temperatūrą pagal numatytąją vertę. Apatinis kaitinimo
elementas ir ventiliatorius valdomi ,,Close-loop“
kontroleriu, t.y. jie naudoja grįžtamąjį ryšį (esamą
sistemos temperatūrą), o viršutinis kaitintuvas valdomas
,,Open-loop“ kontoleriu, t.y. kaitinimo profilis yra
įvedamas iš anksto ir nenaudojamas grįžtamasis ryšys (5
pav). Tokį sprendimą lėmė tai, jog apatinis kaitintuvas
yra 6 kartus galingesnis ir jo įtaka yra žymiai didesnė.
Vienas iš pagrindinių sistemos uždavinių - patogus ir
greitas sistemos valdymas. Tam sukurta grafinė
vartotojo sąsaja (6 pav.), kurioje galima įvesti kaitinimo
profilį arba temperatūrą valdyti rankiniu realiu laiku.
Koreguojamas profilis atvaizduojamas grafike, kuriame
patogu matyti proceso išsidėstymą laike. Taip pat grafike
išskirtos dvi zonos: pilka ir balta. Balta zona - tai
orientacinės
kaitinimo
profilio
ribos,
kurių
nerekomenduojama viršyti. Paleidus automatinį rėžimą
pirma vykdomas kaitinimo elementų ir bandinio
pašildymas ir tik po to pradedama vykdyti įvesta
kaitinimo profilį. Sistemai pasiekus maksimalią profilio
temperatūrą po 5s pradedamas aušinimas, t.y. išjungiami
kaitinimo
elementai
ir
įjungiamas
aušinimo
ventiliatorius. Įvykdyto proceso grafikus galima
eksportuoti vėlesnei analizei ar palyginimui, bei taip
gerinti tolimesnių bandinių litavimo kokybę.

V. TEMPERATŪROS MATAVIMAS
Temperatūros matavimui buvo pasirinkta K tipo
termopora bei jos nuskaitymui panaudotas kompanijos
„Texas Intsruments“ gaminamas 16 bitų raiškos „DeltaSigma“ tipo ADC (angl. Analog-to-digital converter)
ADS1118. Šis ADC turi 4 konfigūruojamus matavimo
kanalus, programuojamą stiprinimą bei temperatūros
jutiklį. Komunikacija su šiuo ADC vyksta naudojant SPI
(angl. Serial Peripheral Interface) sąsają.
Žinome, jog nuo 0°C iki 1000°C K tipo termoporos
išėjimo įtampa apytikriai atitinka 40µV/1°C santykį.
Nustačius maksimalų 16 kartų stiprinimą gauname jog
ADS1118 įėjimo diapazonas gali kisti nuo -256 mV iki
256 mV. Atsižvelgiant į tai, jog turima keitiklio raišką yra
16 bitų, nustatome jog LSB = 7.8125 µV (angl. least
significant bit). Taigi apytikris konvertavimo koeficientas
gaunamas 1C° = 40/7.8125 LSB. Kadangi K tipo
termoporos įtampos priklausomybė nuo temperatūros
yra netiesiška, reikalingas šios charakteristikos
ištiesinimas. Pasirinktas aproksimavimo tiesėmis
metodas, kadangi toks skaičiavimas mikrovaldiklyje yra
atliekamas greičiau nei aukšto laipsnio polinomų
skaičiavimas. Tiesinimas atliekamas nuo 0°C iki 500°C,
darant prielaidą, jog matavimai žemesnėse arba
aukštesnėse
temperatūrose
nebus
atliekami.
Termoporos charakteristikos tiesinimas buvo atliktas
skaičiuojant koeficientus a ir b atkarpoms kas 50°C.
Norint
iškompensuoti
šalto
termoporos
galo
temperatūrą, reikia išmatuoti kokioje temperatūroje
termoporos laidai jungiasi su paprastu metalu bei
išreikšti tą temperatūrą atitinkamu ADS1118 keitiklio
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4 pav.

Sistemos veikimo algoritmas.

5 pav.

Temperatūros reguliavimo algoritmas.

6 pav.

Grafinės vartotojo sąsajos langas.
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PharmSciTech, Vol. 9, No. 3, September 2008, pp. 729–739
[2] P. Morkūnas, vadovas prof. V. Markevičius, “Bevielių
temperatūros sensorių tinklas“, TELEKOMUNIKACIJOS IR
ELEKTRONIKA – 2013, pp. 61-63.
[3] Texas Instruments, Implementing a Thermocouple Interface With
ADC12_A, 2011. [Online]. Pasiekiama: http://www.ti.com/ lit/an/
slaa501/slaa501.pdf [Žiūrėta 2014‐01‐23].
NXP Semiconductors “Recommended Reflow Soldering Profile“
[Online].Pasiekiama:
http://www.nxp.com/documents/reflow_soldering/
Reflow_Soldering_Profile.pdf [Žiūrėta 2015‐04‐06].

VII. IŠVADOS
Sukurta temperatūros kontrolės sistema, sėkmingai
palaiko bandinio temperatūrą pagal iš anksto nustatytą
kaitinimo profilį. Dėl sistemos terminės inercijos,
bandinio temperatūra nuo numatytosios vertės atsilieka
apie 100s, bet temperatūros kitimas išlieka
rekomenduojamo litavimo profilio ribose ir atitinka
normas. Sukurta grafinė vartotojo sąsaja leidžia patogiai
koreguoti kaitinimo profilį ir matyti proceso eigą
laikiniame grafike. Tai yra daug patogiau ir
informatyviau, lyginant su pradiniu LCD ekranu.
Suderinus PID reguliatoriaus koeficientus, sistema gali
būti pritaikyta valdyti ir kitokius kaitinimo elementus.
Tokiu būdu, nepatogią vartotojo sąsaja turinčius
prietaisus kaip: litavimo stoteles ar temperatūrines
kameras, galima valdyti patikimu ir patogiu būdu.

ABSTRACT

Donatas Miklušis, Paulius Morkūnas, Artūras Vyčas.
Automated soldering station temperature control profile
system.
In order for soldering station to follow temperature
profile which is written before the process starts, external
control system was created. External system consists of a
block which is responsible for measuring temperature,
heating elements power controller and computer which is
controlling the system. To make system follow the
soldering profile, PID control algorithm was used. For fast
and comfortable system usage, GUI was created, using NI
graphical programming environment „Labview“.
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nuskaitomos, o leidziantis isstatomos naujos reiksmes.
Taip per vieną taktą perduodami du bitai informacijos
naudojant MISO ir MOSI linijas. Sis protokolas numato
keturis darbo rezimus. Rezimai apibrezia taktavimo
signalo buseną, atitinkancią loginį nulį ir signalo
nuskaitymo frontą. [2]

I. ĮVADAS
Ankstyvose projektų fazese daznai tenka pasirinkti
techninę įrangą. Tai padarius neteisingai, velesnese
projektų stadijose galima susidurti su problemomis,
kurių buvo galima isvengti tinkamai pasirinkus techninę
įrangą. Siuolaikineje rinkoje yra siuloma nemazai įvairių
įterptinių platformų, kurios tampa naujų projektų
dalimis. Sudetinguose projektuose sistemos sudaromos
remiantis hierarchine struktura, todel atsiranda
komunikacijos poreikis tarp sistemos sudedamųjų dalių.
Sistemose, dazniausiai zemiausioje hierarchineje
grandyje, naudojami cikliniai mikrovaldikliai del jų
didelio patikimumo ir mazos kainos. Siekiant
susisteminti komunikacijos protokolus, kuriuos galima
naudoti apjungiant įterptines platformas su cikliniais
mikrovaldikliais, buvo atliktas tyrimas ir analizuota
skirtingų protokolų greitaveika bei integravimo į
projektus sudetingumas.

1 pav.

II. LITERATŪROS APŽVALGA

SPI protokolo laikine diagrama [2].

„Inter-Integrated
Circuit“
(I2C)
tai
Philips
Semiconductors kompanijos sukurtas komunikacijos
protokolas, kuriam reikia tik dviejų jungiamųjų laidų.
Vienu laidu perduodami duomenys abiejomis kryptimis,
kitu laidu perduodamas taktavimo signalas. Sis
protokolas palaiko keletą valdanciųjų įrenginių –
kiekvienas įrenginys prijungtas prie magistrales gali
inicijuoti siuntimą. Taip pat svarbi sio protokolo savybe,
kad prie magistrales galima prijungti iki 1024 įrenginių
[3].

Vienas is seniausių komunikacijos tarp sistemos dalių
metodų yra lygiagretaus duomenų perdavimo
protokolas.
Paprasti
lygiagrecios
komunikacijos
protokolai nera standartizuoti, taip pat nera bendrosios
praktikos nuostatų apibreziancių, kaip protokolai turetų
elgtis [1]. Tyrimui buvo suprojektuoti du lygiagrecios
komunikacijos protokolai. Pirmasis turi desimties laidų
duomenų magistralę. Astuoni laidai naudojami perduoti
vienam baitui informacijos. Kiti du laidai naudojami
pradeti skaitymui ir signalizuoti, kad duomenys paruosti.
Antrasis protokolas skirtas perduoti vienam bitui
informacijos. Jis buvo suprojektuotas sistemoms, kurios
duomenis apdoroja zemesnese paskirstytos sistemos
grandyse ir į aukstesnius sluoksnius perduoda tik
sąlygos buvimo ar nebuvimo informaciją. Sis protokolas
naudoja dviejų laidų duomenų magistralę. Valdantysis
pasiuncia duomenų skaitymo signalą, o valdomasis,
naudodamas antrąją liniją, pirma isduoda trumpą
impulsą indikuojantį duomenų isvedimą, po impulso
nusistovejusi reiksme atspindi informaciją.
„Serial Peripheral Interface“ (SPI) – tai nuoseklios
komunikacijos protokolas, kurį sukure kompanija
Motorola. Jis yra gan paprastas ir naudoja keturių laidų
sujungimo schemą. Valdantysis isrenka valdomąjį
naudodamas SS signalą (1 pav.). Tuomet valdantysis
siuncia taktavimo signalą SCLK. Jis naudojamas įrenginių
sinchronizacijai. Kylant takto frontui reiksmes yra

2 pav.

I2C protokolo laikine diagrama [3].

Pradedant komunikaciją valdantysis įrenginys į
magistralę isduoda pradzios signalą, paskui jį seka
septynių bitų adresas (atnaujintose protokolo versijose
adresas uzima iki 10 bitų). Astuntasis bitas nurodo, ar
valdantysis nori skaityti, ar rasyti į valdomojo atmintį.
Valdomasis turi patvirtinti, kad gavo komandą
isduodamas impulsą SCL linijoje. Po patvirtinimo seka
duomenys. Po kiekvieno astuonių bitų paketo
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valdomasis
turi
isduoti
patvirtinimo
signalą.
Komunikacija baigiama specialiu pabaigos simboliu [3].

bendros paskirties ciklinis mikrovaldiklis ARDŪINO
ŪNO. Įterptinese platformose buvo naudojama „ARCH
Linux“ operacine sistema su 3.8 branduolio versija.
Tyrimo eigoje sudarytos elektrinių sujungimų schemos
kiekvienos įterptines platformos sujungimui su cikliniu
mikrovaldikliu
panaudojant
visas
tiriamas
komunikacijos technologijas.
Sudarytos tyrimo algoritmų logikos schemos pateiktos
treciame ir ketvirtame paveiksluose.

III. TYRIMO EIGA
Tiriant optimalią įterptinių sistemų ir ciklinių
mikrovaldiklių apjungimo technologiją buvo atrinktos
populiariausios skaitmeninių sistemų komunikavimo
technologijos. Atlikus rinkoje esancių įterptinių
platformų
analizę
buvo
pasirinktos
labiausiai
paplitusios: BEAGLE BONE BLACK, RAPSBERRY PI ir

Paleidžiamas
mikrovaldiklis

Vykdoma
konfigūracija

Išsiųsti
duomenis

Ar yra įeinančių
užklausų?

Taip

Ne

Pakeisti
duomenis
3 pav.

Ciklinio mikrovaldiklio ARDŪINO ŪNO programos logine schema.
Paleidžiama
programa

Skaičiuojamas
aritmetinis
vidurkis

Bandymų
skaičius
pasiektas?

Taip

Ne
Paleidžiamas
laikmatis

Išsaugoma
proceso
trukmė

Nuskaitymų
skaičius pasiektas?

Stabdomas
laikmatis

Išvedami
rezultatai

Baigiama programa

Ne
Taip

Vykdomas
nuskaitymas
Ne
Ar gauti
duomenys
korektiški?

4 pav. Įterptinių platformų programų logine schema.Ciklinio mikrovaldiklio programa sudaryta kuo paprasciau, kad butų kuo mazesne įtaka
komunikacijai. Po kiekvieno duomenų siuntimo duomenys yra perskaiciuojami pagal tiesinę funkciją. Tai leidzia tikrinti komunikacijos
korektiskumą.

Įterptinese platformose veikusios programos matavo
laiką, reikalingą atlikti tukstanciui korektiskų

komunikacijų. Tokį bandymą kartojo simtą kartų ir
isvesdavo aritmetinį vidurkį laiko, reikalingo atlikti
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tukstanciui komunikacijų.
IV. TYRIMO REŽŪLTATAI

2.

Tyrimo metu gauti rezultatai pateikiami pirmoje
lenteleje.
1 lentele. Tyrimo rezultatai.
Naudojamas
protokolas
Laikas, kurio
reikia 1000
nuskaitymų
Duomenų
perdavimo
greitaveika
Teorine
duomenų
perdavimo
greitaveika
Pasiekta
teorines
greitaveikos
dalis
Vidutinis
procesoriaus
apkrovimas

10 laidų
2 laidų
lygiagreti
lygiagreti
komunikacija komunikacija

I2C

SPI

51.21
mS

3.42 mS

0.875 mS

0.512 mS

156.21
Kb/s

2.339
Mb/s

9.142 Mb/s

1,95 Mb/s

400
Kb/s

5 Mb/s

20 Mb/s

2.5 Mb/s

39 %

46.78 %

45.71 %

78 %

15.21 %

19.82%

21.52%

16.34%

3.

LITERATŪRA

Tyrimas parode, kad realioje sistemoje duomenų
perdavimo greitaveikos yra gerokai mazesnes uz
teorines. Naudojant I2C komunikacijos protokolą buvo
pasiektas maziausia teorines greitaveikos dalis. Taip yra
todel, kad sis protokolas naudoja vienuolikos bitų adreso
antrastę, o siųsti duomenys uzima tik astuonis bitus.
Susidarę pertekliniai duomenys smarkiai sumazino
protokolo efektyvumą. SPI protokolo greitaveika
sumazejusi taip pat del perteklinių duomenų, nes
noredami nuskaityti astuonis bitus turejome nusiųsti
taip pat astuonis perteklinius bitus. Lygiagrecių
komunikacijos
protokolų
praktines
greitaveikos
sumazejimas, lyginant su teorine, pastebimas del
įterptinių platformų vidines strukturos. Platformose
isejimai valdomi per tarpines mikroschemas, todel auga
individualių isejimų apklausos laikas. Sis velavimas
pasireiskia vis stipriau didinant lygiagrecių įejimų
skaicių.

[1] J.D. Nicoud, "Peripheral interface Standards for Microprocessors,"
Proc. IEEE, Vol. 64, No. 6, pp. 896-899.
[2] Frederic Leens, “An introduction to SPI and I2C protocol,” IEEE
Instrumentation and Measurement magazine, February 2009.
[3] P. Corcoran, “Two wires and 30 years: A tribute and introductory
tutorial to the I2C two-wire bus,” IEEE Consumer Electron. Mag. ,
vol. 2, no. 3, pp. 30–36, Jul. 2013

ABSTRACT
Aurimas Kudarauskas, Paulius Lengvenis. Embedded
platforms
communication
with
microcontrollers
technologies study.
It is important to select correct topology of system in
early stages of the project. You have to choose inner
system communication protocols to ensure fluent
development of the system. This study was made in order
to help to select correct communication protocols in early
stages. We have selected few embedded platforms and
microcontroller. Also few most popular communication
protocols were selected. Each pair of microcontroller and
embedded platform was tested using all selected
communication protocols. The results have shown that I2C
protocol is recommended for slow systems which changes
medium size data packages. SPI protocol gives faster
transfers, but is more suitable for small data packages. The
fastest were parallel communication protocols, but the
more parallel lines is used the less effective
communication is due to internal structure of embedded
platforms.

V. ISVADOS
1.

taikymas yra antras pagal paprastumą is
analizuotų.
SPI komunikacijos protokolas labiausiai tinkamas
sistemoms, kurių greitaveikos reikalavimai
didesni nei 1 Mb/s, bet mazesni nei 2,339 Mb/s.
Jei sistema modifikuojama taip, kad nebutų
perteklinių duomenų siuntimų, galima pasiekti
greitaveiką iki 4,6 Mb/s. Sis protokolas neturi
oficialaus standarto reglamentuojancio veikimą,
taciau galima remtis Motorola mikrovaldiklio
technine dokumentacija, todel sio protokolo
taikymas yra trecias pagal sudetingumą is tirtųjų.
Lygiagrecios duomenų perdavimo technologijos
turetų buti naudojamos, kai reikalinga greitaveika
didesne nei 6 Mb/s arba atsako laikas reikalingas
mazesnis nei 0,512 ms. Paprasciausiai is tirtųjų
komunikacijos protokolų pritaikomas dviejų laidų
lygiagretaus duomenų perdavimo protokolas,
nors dokumentacijos visiskai nera. Astuonių laidų
protokolas is tirtųjų komunikacijos protokolų
taikomas sudetingiausiai, del to, kad nera
standartines dokumentacijos ir visą duomenų
perdavimo mechanizmą reikia sukurti is naujo.

I2C komunikacijos protokolas tinkamiausias
sistemoms, kurioms pakanka greitaveikos
mazesnes nei 160 kb/s. Jei keiciamasi duomenų
srautais ilgesniais nei 100 bitų I2C protokolo
efektyvi greitaveika padideja iki 360 kb/s. Sis
protokolas turi pilną dokumentaciją, todel jo
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