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Wprowadzenie
Obecna polityka energetyczna zachęca
do inwestowania w najnowsze energooszczędne technologie, w tym w budownictwo pasywne oraz inteligentne. Wynika to z cech tego rodzaju budynków,
które poprzez swe systemy sterowania
i nadzoru maksymalizują efektywność
wykorzystania swojego potencjału architektonicznego, energetycznego oraz
bytowego [4]. W ostatnich latach rośnie
zainteresowanie budynkami inteligentnymi, którymi oprócz domów mieszkalnych są także m.in. zakłady pracy,
budynki użyteczności publicznej, centra handlowe. Charakteryzują się one
wysokim stopniem integracji poszczególnych systemów sterowania, czyli np.
centralnego ogrzewania, oświetlenia,
klimatyzacji. Rozmieszczone w obiekcie
detektory, komunikujące się z jednostką
centralną, zapewniają stały nadzór nad
systemami oraz programowaną lub ręczną ich regulację [3]. Inteligentne budynki potrafią ograniczać zużycie energii od
30% nawet do 50% w stosunku do budownictwa tradycyjnego [5]. Pomijając
aspekty ekonomiczne, inteligentne budownictwo ma wymiar społeczny oraz
wpisuje się w trend poprawy jakości życia i pracy.
W porównaniu do budownictwa tradycyjnego inteligentne domy posiadają
niewątpliwe zalety, jak m.in. możliwość
sterowania każdym systemem z wykorzystaniem jednego urządzenia (np.
smartfon z odpowiednią aplikacją). Ponadto, jeśli myślimy o wprowadzeniu
inteligentnych systemów, należy liczyć
się albo ze złożonym i niejednokrotnie
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trudnym do ukrycia okablowaniem instalacji, albo z zastosowaniem bezprzewodowej komunikacji między detektorami, sterownikami a jednostką centralną [3]. Łączność ta odbywa się
w zakresie fal milimetrowych i wymaga właściwego rozmieszczenia względem siebie par nadajnik – odbiornik oraz dostatecznej transparentności przegród budowlanych (np. ścian) dla
fal elektromagnetycznych [6]. Budownictwo inteligentne oparte
na sieciach bezprzewodowych i stałym łączu z Internetem staje
się standardem i zyskuje na popularności [4].
Problemem staje się ocena niezawodności oraz zasięgu aparatów bezprzewodowych, pilotów, Wi-Fi, a nawet sieci komórkowych wewnątrz inteligentnego budynku. Zarówno dawniej,
jak też obecnie stosowane materiały na ściany i stropy mają
niebagatelny wpływ na natężenie pola elektrycznego. W skrajnym przypadku tłumienie fali przez materiał przegrody może
uniemożliwić komunikację między urządzeniami w sąsiednich
pomieszczeniach. Propagacja fal elektromagnetycznych jest bowiem silnie uzależniona od geometrii materiału budowlanego
i jego parametrów elektrycznych. Jednym z częściej stosowanych materiałów budowlanych jest beton komórkowy (gazobeton). Materiał budulca rzutuje na zjawiska ugięcia, interferencji czy odbicia fali elektromagnetycznej, dlatego cechy
konstrukcyjne ścian zawsze bezpośrednio determinują jakość
transmisji.
W artykule przedstawiono wyniki oceny rozkładu natężenia pola elektrycznego w obszarze za różnej grubości ścianami
wykonanymi z betonu komórkowego. Analiza dotyczy różnych
wartości przenikalności elektrycznej gazobetonu oraz uwzględnia wilgotność materiału. Wyniki porównano z modelami ścian
z dodatkowymi warstwami tynku. Analiza przedstawia wpływ
jednorodnego materiału budowlanego na wartości natężenia
pola w rozpatrywanym obszarze. Uzyskane metodą FDTD
wnioski pozwalają na projektowanie i właściwe funkcjonalne
rozmieszczenie źródeł pola oraz rozwiązanie problemów związanych z zanikami sygnału w inteligentnych budynkach.
Analizowany model obszaru ze ścianą działową
Analizie poddano ścianę wykonaną z betonu komórkowego,
który dzięki wielu zaletom, jak m.in. względnie niski ciężar, stanowi nieodłączny element obecnych konstrukcji budowlanych.
W powszechnie stosowanych konstrukcjach szkieletowych,
z tego materiału wykonywane są ściany działowe. Stosowane
są dwie grubości ścian 0,12 m (model 1w_BK) oraz 0,24 m
(2w_BK) (rys. 1). Oba rodzaje zostały poddane analizie wpływu grubości ściany na wartości natężenia pola elektrycznego,
który jest jakościowym wskaźnikiem przenoszonego sygnału.
Również poprzez zmianę wartości konduktywności (σ) dokonano porównania wpływu zawilgocenia ściany na jakość pola
w obszarze za ścianą.
Przyjęto założenie, że z obu stron ściany znajduje się otwarta
przestrzeń o właściwościach powietrza. Wymiary ściany w kierunku prostopadłym do kierunku propagacji fali (szerokość
ściany oraz jej wysokość), są znacznie większe od długości fali
(λ0 = 0,125 m przy f = 2,4 GHz). Z tego względu, pomijając zjawiska zachodzące na krańcach ściany, możliwe było:
zz zastosowanie dwuwymiarowego modelu numerycznego analizowanego modelu;
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zredukowanie wielkości modelu przez użycie warunków
brzegowych, zwłaszcza warunków periodyczności rozkładu
pola.
Analizę rozkładów pola elektrycznego oraz ilościową ocenę tłumienia fal w poszczególnych wariantach prowadzono na
podstawie obserwacji składowej pola max(Ez) w obszarze za
ścianą.
Wymuszenie pola w układzie stanowiła harmoniczna fala
płaska spolaryzowana liniowo, propagująca w kierunku prostopadłym do ściany

zz

E( x, y, t ) = E z 1z = sin (ωt ) ⋅1(t ) ⋅ 1z

(1)

Analiza dotyczyła komunikacji bezprzewodowej, która wykorzystuje głównie częstotliwość 2,4 GHz.
Zastosowana do analizy metoda FDTD oraz opis
modelu numerycznego
W celu wyznaczenia rozkładu pola w analizowanych modelach wykorzystano metodę różnic skończonych w dziedzinie
czasu (ang. Finite Difference Time Domain, FDTD) [1, 7]. Jest
ona szczególnie przydatna przy obliczeniach pól elektromagnetycznych zmiennych w czasie, w zakresie wielkich częstotliwości oraz sygnałów szerokopasmowych. Metoda oparta jest na
przekształceniu równań Maxwella

∇ × E = −µ

∂H
(2)
∂t

∇× H =σ E +ε

∂E
(3)
∂t

do postaci różnicowej. Rozkład pola jest wyznaczany przez zastosowanie metod bezpośredniego różniczkowania w czasie
i przestrzeni. Z tego względu w układzie współrzędnych prostokątnych np. składową Ez określa się na podstawie zależności

∂E z 1  ∂H y ∂H x
−
− σ E z  (4)
= 
ε  ∂x
∂y
∂t


Schemat różnicowy w przestrzeni jest wykonywany przez
odpowiednie rozmieszczenie wektorów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w ramach każdej komórki. Składowe pola elektromagnetycznego są obliczane w innym punkcie
przestrzeni. Wektory natężenia pola elektrycznego skojarzonego z komórką Yee są zaczepione w środkach odpowiednich
krawędzi, natomiast wektory natężenia pola magnetycznego –
w środkowych punktach ścian bocznych [1]. Każdej komórce
przypisane są parametry materiału, m.in. przenikalność elektryczna (ε = ε0 εr), przenikalność magnetyczna (μ) i konduktywność (σ), przy czym ε0 to przenikalność elektryczna próżni
wynosząca 8,8541 ∙ 10–12 F/m.

Rys. 2. Chwilowy rozkład składowej Ez w modelu jednowarstwowym dla
konduktywności: (a) σ = 0,01 S/m; (b) σ = 0,1 S/m

Rys. 1. Geometria układu i przyjęte warunki

Tabela 1. Wymiary elektryczne analizowanych ścian odniesione do
długości fali

b = 0,12 m

b = 0,24 m

2,00

1,36 λ bk

2,72 λ bk

2,25

1,44 λ bk

2,88 λ bk

2,50

1,51 λ bk

3,03 λ bk

Obszar analizowanych modeli podlegał dyskretyzacji poprzez
wpisanie równomiernej siatki komórek Yee. Maksymalny liniowy rozmiar komórki Yee wynosił Δx = Δy = 1,6667 mm. Przy
przyjętej rozdzielczości siatki różnicowej zjawiska falowe na
odcinku jednej długości fali w powietrzu (λp) były modelowane za pomocą 75 komórek. Zjawiska propagacji fal w otwartej
przestrzeni zostały odwzorowane przez przyjęcie warunków absorpcyjnych PML na krawędziach prostopadłych do kierunku
propagacji fali płaskiej [1, 7, 8]. Zgodnie z przyjętymi założeniami na powierzchniach modelu równoległych do kierunku
propagacji fali przyjęto warunki periodyczne Blocha gwarantujące powtarzalność rozkładu pola (rys. 1) [1].
Przyjęte w obliczeniach wartości współczynników materiałowych dla gazobetonu wynosiły εr ∈ {2; 2,25; 2,5} i σ ∈ <0; 0,7> S/m
[2, 6]. W tabeli 1 zestawiono wartości względnej grubości analizowanych ścian w odniesieniu do długości fali w betonie komórkowym λbk, przy założeniu, że materiał jest bezstratnym
dielektrykiem.

Wyniki analizy
Na rysunku 2 przedstawiono przykładowe chwilowe rozkłady
składowej Ez dla modelu ściany jednowarstwowej przy przewodności elektrycznej betonu wynoszącej σ = 0,01 S/m oraz
σ = 0,1 S/m. Otrzymane rezultaty odzwierciedlają i potwierdzają
efekty polowe obserwowane w układzie z jednorodną (homogeniczną) płytą poddaną działaniu fali płaskiej. W obszarze za
ścianą w obu przypadkach zauważalne jest zmniejszenie wartości pola elektrycznego wynikające ze stratności materiału.
Wyznaczone w stanie ustalonym chwilowe rozkłady natężenia
pola uwzględniają efekty wielokrotnych odbić fali na granicy
powietrze – ściana. Dziesięciokrotne zwiększenie konduktywności skutkuje ok. 90% zmniejszeniem wartości natężenia pola
za ścianą. Wewnątrz ściany występuje lokalna zmiana prędkości i długości fali, która ze względu na jednorodność materiału
i okresowość geometrii modelu nie powoduje zaburzeń w rozkładzie pola.
Porównanie rezultatów otrzymanych przy zmianie przenikalności elektrycznej betonu komórkowego dla ściany jednowarstwowej i dwuwarstwowej zaprezentowano na rysunku 3.
Zamieszczony wykres pokazuje względne osłabienie pola elektrycznego za ścianą w stosunku do wariantu idealnego, przy
braku tłumienia sygnału ze źródła. Obserwowane różnice pomiędzy względnymi wartościami maksymalnymi składowej Ez,
przy uwzględnieniu różnych wartości przenikalności elektrycznej betonu, nie przekraczają 5%. Niezależnie od grubości ściany
i konduktywności najwyższe wartości natężenia pola uzyskano
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Względna przenikalność
elektryczna ε r

W zależności od wartości przenikalności elektrycznej liczba
komórek Yee przypadających na długość fali λbk w dielektryku
wynosiła <47, 53>.

a)
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Rys. 3. Zależność pomiędzy względną wartością maksymalną składowej
Ez a konduktywnością dwóch wariantów grubości ściany z gazobetonu

dla materiału o εr = 2,5. Można zauważyć, że przenikalność
elektryczna εr ∈ {2; 2,25; 2,5}, która zmienia się w mniejszym zakresie, nie powoduje znacznego zróżnicowania obserwowanych
efektów falowych. Otrzymane metodą numeryczną charakterystyki zostały potwierdzone przy wykorzystaniu metody analitycznej (oznaczonej punktami na rys. 3). Zgodność rozwiązań
potwierdza właściwą konstrukcję modelu numerycznego. Obniżenie natężenia pola za ścianą wynika z efektów niedopasowania impedancyjnego między powietrzem i materiałem przegrody, co powoduje częściowe odbicie fali. Drugim istotnym
czynnikiem jest tłumienie fali elektromagnetycznej przez ściany
ze względu skończoną, niezerową przewodność elektryczną betonu i tynku. Wzrost konduktywności gazobetonu prowadzi do
wykładniczego zmniejszenia wartości max(Ez) w obszarze za
ścianą. Dwukrotnie większa grubość ściany w modelu 2w_BK
skutkuje gwałtowniejszym spadkiem wartości pola elektrycznego na skutek dłuższej drogi fali elektromagnetycznej w materiale stratnym. W modelu dwuwarstwowym, przy większej
stratności materiału (σ > 0,15 S/m) tłumienie fali jest na tyle
duże, że ściany stanowią element ekranujący. Należy zauważyć,
iż wartość konduktywności 0,001 S/m odpowiada suchemu betonowi komórkowemu.
Uzyskane wyniki porównano z przeprowadzonymi również
obliczeniami dla tych samych rodzajów ścian, ale zawierających
jeszcze dodatkową warstwę tynku o grubości 1,5 cm z każdej
strony, przy równoczesnym uwzględnieniu wpływu zawilgocenia tynku, w takim samym stopniu, jak ściany. Wszystkim warstwom tynku przypisano względną przenikalność elektryczną
εr = 2,44. Na rysunkach 4–5 przedstawiono porównanie wartości natężenia pola pomiędzy modelami ze ścianami bez tynku
oraz z dodatkowymi warstwami tynku.
Przejście fali elektromagnetycznej przez beton komórkowy czy tynk powoduje zmniejszenie wartości pola. Część fali
zostaje wytłumiona poprzez przejście przez dielektryk i ulega licznym odbiciom wewnątrz ściany, a część zostaje odbita
na granicy powietrze – dielektryk. Zjawiska odbicia od ścian
przyczyniają się do chwilowych wzrostów wartości pola jedynie
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b)

c)

Rys. 4. Różnice pomiędzy względną wartością maksymalną składowej Ez
w modelach z tynkiem oraz bez tynku (1w) dla różnych wartości przenikalności elektrycznej gazobetonu: (a) ε r = 2; (b) ε r = 2,25; (c) ε r = 2,5

w obszarze przed ścianą (rys. 2). Natomiast zastosowanie dodatkowych warstw tynku, niezależnie od przyjętej przenikalności elektrycznej gazobetonu i grubości ściany, skutkuje jedynie
niewielkim (0,1% do 2%) zmniejszeniem wartości natężenia
pola w obszarze za ścianą.

a)

b)

duktywności są w pewnym stopniu transparentne dla propagującej fali i nie powodują chwilowych zaników sygnału. Zatem
montaż nadajników na tego typu ścianach znacznie poprawia
rozkład pola, ponieważ nie ma negatywnych efektów, a rozkład
jest równomierny.
Przy rozpatrywaniu funkcjonowania komunikacji bezprzewodowej w inteligentnych budynkach dąży się do analizy wielkich obszarów. Kłopotliwe byłoby modelowanie wszystkich
detali ścian i z tego powodu zmierza się do ujednorodnienia
ścian i wyznaczenia zastępczych parametrów dla modeli zawierających np. warstwy tynku. Jak można zauważyć, względne
przenikalności elektryczne gazobetonu i tynku mają zbliżone
wartości. Z tego powodu na podstawie dokonanych analiz można przyjąć modelowanie ścian bez wyodrębnienia warstw tynku.
Jedynie zwiększyć geometrię ściany. Natomiast przy analizie
dużych układów zawierających bardziej złożone modele ścian
uwzględniające np. cegły z drążeniami konieczne byłoby zastosowanie homogenizacji konstrukcji pod względem danych
materiałowych. W tym celu należałoby wprowadzić model np.
ściany, jako układu wykonany z jednorodnego materiału przy
jednoczesnym przypisaniu jemu wcześniej obliczonych parametrów zastępczych złożonego materiału.
Badania zostały zrealizowane w ramach pracy S/WE/1/13 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW
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