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WST�P 

 
 

Mi�dzyuczelniana Konferencja Metrologów to cykliczna konferencja o wieloletniej tradycji, zapocz�tkowana Narad� 
Katedr Miernictwa Elektrycznego i Elektronicznego, zorganizowan� w 1966 roku przez o�rodek szczeci�ski. Organizatorem 

XLIX edycji MKM 2017 jest Wydział Elektryczny Politechniki Cz�stochowskiej, a obrady odbywaj� si� w dniach 

4-6  wrze�nia 2017 roku. Uczestnicy MKM goszcz� w Cz�stochowie ju� po raz trzeci. Poprzednie konferencje, 

zorganizowane przez zespół pod kierunkiem prof. Zygmunta Biernackiego odbyły si� w 1979 oraz 1996 roku, ciesz�c si� 
du�ym zainteresowaniem. W obradach wzi�ło wówczas udział ok. 130 i 230 uczestników.  

W ubiegłym roku uroczy�cie obchodzili�my jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Cz�stochowskiej. 

Wydział powstał w 1966 roku z Katedry Elektrotechniki, działaj�cej od 1951 roku (od 1953 r. w strukturze Wydziału 

Metalurgicznego). Okazj� do wspomnie� s� referaty przygotowane przez dr in�. Aleksandra G�siorskiego. Jednym 

z inicjatorów i organizatorów Wydziału Elektrycznego w Politechnice Cz�stochowskiej był nestor polskich metrologów, 

prof. dr hab. in�. Zygmunt Biernacki. Organizatorzy z wielk� nadziej� liczyli na udział Profesora w tegorocznej konferencji. 

Niestety, 17 czerwca br. dowiedzieli�my si� o Jego �mierci. 

XLIX edycja MKM-u jest organizowana pod hasłem "metrologia nauk� i technik� poznawania otaczaj�cego nas �wiata 

materialnego za po�rednictwem metod i przyrz�dów pomiarowych". Interdyscyplinarno�� metrologii pozwala na dyskusj�, 
czy te� wymian� do�wiadcze�, naukowców a tak�e praktyków reprezentuj�cych ró�ne dziedziny i dyscypliny nauki oraz 

techniki. Tematyka konferencji obejmuje m.in. nast�puj�ce zagadnienia:  

• rys historyczny, tera�niejszo�� i perspektywy rozwoju metrologii, 

• zadania metrologii w innowacyjnej gospodarce, 

• wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje, 

• pomiary wielko�ci fizycznych i chemicznych, 

• pomiary w biologii i medycynie, 

• systemy pomiarowe i diagnostyczne, 

• przetwarzanie sygnałów pomiarowych, 

• analiza wyników pomiaru i ocena niepewno�ci, 

• modelowanie systemów pomiarowych, 

• dydaktyka metrologii. 

Prace przedstawione w trakcie obrad konferencji i opublikowane w Zeszycie Naukowym Wydziału Elektrotechniki 

i Automatyki Politechniki Gda�skiej s� wizytówk� polskich o�rodków naukowych oraz słu�b metrologicznych, 

reprezentowanych przez pracowników Głównego Urz�du Miar. Formuła Mi�dzyuczelnianej Konferencji Metrologów 2017 

podtrzymuje tradycj� promowania młodych badaczy, st�d szczególne znaczenie ma du�e zainteresowanie uczestnictwem w 

tym wydarzeniu naukowym doktorantów i studentów. Jest to wa�ne w kontek�cie potrzeb kształcenia nowego pokolenia kadr 

metrologicznych dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. W�ród nadesłanych referatów znalazły si� równie� te 

po�wi�cone metodyce nauczania metrologii.  

Zgłoszone przez autorów 63 referaty zostały poddane co najmniej dwóm recenzjom przez członków Komitetu 

Naukowego i innych niezale�nych ekspertów z o�rodków naukowych z całej Polski. Ostatecznie, do przedstawienia w trakcie 

obrad i publikacji zakwalifikowano 53 referaty. Cieszymy si� z  du�ego zainteresowania tegoroczn� edycj� konferencji, 

szczególnie, �e ju� za rok przed nami jubileuszowa, 50. Mi�dzyuczelniana Konferencja Metrologów.  

W imieniu uczestników i organizatorów konferencji jeste�my wdzi�czni członkom Komitetu Naukowego oraz 

recenzentom za trud zwi�zany z ocen� przesłanych referatów. Gospodarzom konferencji dzi�kujemy za prace organizacyjne, 

zwi�zane z przygotowaniem obrad i mo�liwo�ci� odwiedzenia Politechniki Cz�stochowskiej oraz malowniczego Kosz�cina, 

siedziby Zespołu Pie�ni i Ta�ca "�l�sk". Ko�cz�c słowami �w. Jana Pawła II "Cz�stochowa to dobre miasto”, pozostaje nam 

�yczy� uczestnikom XLIX Mi�dzyuczelnianej Konferencji Metrologów miłych wspomnie�, obrad w �yczliwej, kole�e�skiej 

atmosferze oraz inspiracji do dalszej pracy naukowej. 

 

 

dr hab. in�. Dariusz �wisulski, prof. PG 

Przewodnicz�cy Komitetu Naukowego 

dr hab. in�. Sławomir Gry�, prof. PCz 

Przewodnicz�cy Komitetu Organizacyjnego 
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ZF Group jest globalnym liderem w technologiach napędu, podwozia jak również aktywnych          
i pasywnych systemów bezpieczeństwa. W maju 2015 roku korporacja włączyła w swoje struktury 
TRW Automotive. Połączone firmy w tym momencie zatrudniają ponad 137 tysięcy pracowników 
w 230 lokalizacjach w 40 krajach świata. Obecnie ZF jest jednym z największych dostawców 
branży Automotive na świecie. 

Centrum Inżynieryjne specjalizuje się w projektowaniu samochodowych systemów bezpieczeń-

stwa takich jak: pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, układy elektroniczne, systemy wizyj-
ne, kamery oraz radary. 

W Częstochowie firma zatrudnia blisko 6 tysięcy pracowników zlokalizowanych w 6 jednostkach:
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Streszczenie: Prowadzenie przedmiotu w ramach, którego 

wykonywane s� �wiczenia laboratoryjne wymaga opracowania 

tematyki tak by zaj�cia były prowadzone w sposób pozwalaj�cy na 

przekazanie zakładanej wiedzy oraz wzbudzały zainteresowanie 

szersz� tematyk� przedmiotu. Autor uwa�a, �e istotne jest 

prowadzenie nacisku na samodzielno�� i kreatywno�� studentów 

podczas zaj��. Prezentowany artykuł jest prób� podzielenia si� 

do�wiadczeniem z takiego podej�cia do prowadzenia zaj��. 

 

Słowa kluczowe: pomiary w systemie elektroenergetycznym, 

cyfrowe przyrz�dy pomiarowe, przetwarzanie sygnałów 

elektrycznych. 

 

1. WST�P 
 

W 2011 roku w zwi�zku ze zmian� programu studiów 

dla kierunku Elektrotechnika wprowadzono nowy przedmiot 

„Pomiary w energetyce” dla modułu „A” tj. dla studentów 

wybieraj�cych specjalno�� elektroenergetyka. Był to nowy 

przedmiot z obszaru pomiarów elektrycznych. W pierwszej 

fazie do roku 2013 przedmiot był prowadzony w sposób 

standardowy przez trzy osoby. Przedmiot cieszył si� 

powodzeniem jednak oceny studentów były przeci�tne, 

sporo ocen dostatecznych. Od roku akademickiego 2013/14 

prowadz�cy przedmiot zmienił pomieszczenie laboratorium 

oraz zostały poczynione zmiany organizacyjne pozwalaj�ce 

na wi�ksz� samodzielno�� w prowadzeniu zaj��. Aktualnie 

przedmiot jest prowadzony dla grupy studentów 45-50 osób 

przez profesora nadzwyczajnego i asystenta. Studenci s� 

podzieleni na 15 osobowe zespoły odbywaj�ce zaj�cia  

w kolejnych trzech co tygodniowych terminach. Po trzech 

latach prowadzenia zaj�� autor postanowił podzieli� si� 

do�wiadczeniami. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU 
 

Przedmiot jest prowadzony w semestrze zimowym 

i obejmuje 15 dwugodzinnych terminów wykładów. 

Zaproponowana tematyka wykładów jest nast�puj�ca: 

Wykład wprowadzaj�cy 
Warunki zaliczenia przedmiotu, literatura 

uzupełniaj�ca. Omówienie specyfiki prowadzenia pomiarów 

dla sygnałów elektroenergetycznych – problemy 

bezpiecze�stwa, problemy zakłóce�. Własno�ci sygnałów 

elektroenergetycznych. 

 

Dokumenty prawne w pomiarach elektrycznych 
Ustawy i rozporz�dzenia zwi�zane z pomiarami  

w elektroenergetyce. Polski Komitet Normalizacyjny. 

Organizacja słu�b pomiarowych, Główny Urz�d Miar. 

Normalizacja w �wiecie i w Polsce. 

Obwody wej�ciowe aparatury pomiarowej (1) 
Układy separacji i zmiany skali w pomiarach dla 

systemu elektroenergetycznego. Wła�ciwo�ci metrologiczne 

dla potrzeb aparatury z przetwarzaniem cyfrowym. Sposoby 

separacji sygnałów napi�ciowych, przekładniki indukcyjne, 

pojemno�ciowe, niekonwencjonalne. 

Obwody wej�ciowe aparatury pomiarowej (2) 
Sposoby separacji sygnałów pr�dowych, przekładniki 

klasyczne, przekładniki z hallotronem. Zasilanie czujników 

pracuj�cych na wysokim potencjale. 

Filtry i ich rola w pomiarach 
Filtracja analogowa, wła�ciwo�ci filtrów analogowych, 

wprowadzenie do przetwarzania analogowo-cyfrowego, 

twierdzenie o próbkowaniu. 

Przetworniki A/C do pomiarów sygnałów  
elektroenergetycznych 

Przetworniki stosowane w komercyjnych przyrz�dach 

pomiarowych pracuj�cych z sygnałami napi�� i pr�dów. 

Klasyfikacja własno�ci przetworników A/C. Przetwornik 

kompensacyjny, przetwornik Sigma-Delta. 

Pomiary warto�ci skutecznych, mocy i energii 
Metody pomiarowe warto�ci skutecznych, mocy i 

energii, ich realizacja i problemy z zastosowaniem definicji 

dla sygnałów systemu elektroenergetycznego. 

Pomiar uci��liwo�ci migotania �wiatła 
Idea pomiaru, budowa i opis bloków funkcjonalnych 

zastosowanych w przyrz�dach do pomiaru uci��liwo�ci 

migotania �wiatła. Interpretacja waha� napi�cia i fazy  

w napi�ciach systemu elektroenergetycznego. 

System pomiarowy z cyfrowym przetwarzaniem 
sygnałów 

Struktura współczesnego systemu pomiarowego 

pracuj�cego z wieloma sygnałami wej�ciowymi. 

Oczekiwania u�ytkowników a mo�liwo�ci obliczeniowe  

i przechowywania danych. Procesory i struktury logiczne. 
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Analiza Fouriera – FFT dla celów pomiarowych 
Analiza Fouriera dla sygnałów cyfrowych – FFT. Idea 

algorytmu. Powi�zanie sygnałów analogowych i cyfrowych. 

Analiza widmowa – skala logarytmiczna, przeciek widma. 

Pomiary THD 

Definicja THD i jej ró�ne aplikacje w dokumentach 

normalizacyjnych. Realizacja pomiaru THD i pokrewnych 

wska�ników jako�ci napi�cia oraz pr�du. 

Fazory 

Idea fazorów, podstawowa metoda pomiarów fazorów  

w systemach cyfrowych, realizacja synchronizacji pomiarów 

w odległych miejscach. 

Pomiary – ocena jako�ci energii elektrycznej 

Jako�� energii elektrycznej jako zespół wska�ników 

mierzonych  cyfrow� aparatur� pomiarow�. Problemy 

przechowywania wyników pomiarów, przeszukiwanie  

i agregacja wyników pomiarów. 

Interfejsy cyfrowe w aparaturze pomiarowej 
Interfejsy w przyrz�dach pomiarowych, funkcjonalno��  

i parametry techniczne. Mo�liwo�ci stosowania interfejsów 

w aparaturze pracuj�cej „On line”. 

Nowoczesne problemy w pomiarach  

elektroenergetycznych 

�wiatowe organizacje zajmuj�ce si� standaryzacj�  
w pomiarach. Współczesne dost�pne komercyjnie przyrz�dy 

pomiarowe: analizatory jako�ci, liczniki energii. 

W ramach ostatniego terminu wykładu prowadzony jest 

krótki test sprawdzaj�cy wiedz� ogóln� z tematyki 

wykładów. Niestety praktycznie co roku wyst�puje problem 

utraty co najmniej jednego terminu wykładu. Raz tylko 

udało si� utracony termin wykładu odrobi�. W pozostałych 

przypadkach omawiane s� dwa tematy w jednym terminie. 

Oczywi�cie sytuacja taka wyst�puje w ko�cowej cz��ci 

wykładów, praktycznie po 10 terminie. Przedmiot ma 

przyznane 4 punkty ECTS. 

 

3. LABORATORIUM 

 

Wraz z wykładem prowadzone s� czterogodzinne 

�wiczenia laboratoryjne, 8 terminów. Dla 15 osobowej 

grupy uruchamianych jest 6 stanowisk. Dla wprowadzenia 

wi�kszej atrakcyjno�ci �wicze� wybrano laboratorium  

z odbiornikami wi�kszych mocy. Wybór taki podnosi 

atrakcyjno�� zaj��, ale te� wymaga wi�kszej 

odpowiedzialno�ci i restrykcyjnego przestrzegania zasad 

bezpiecze�stwa. Wybrane zostały nast�puj�ce tematy  

do realizacji eksperymentów. 

Obliczenia „ON LINE” fazora dla napi�� sieci  

elektroenergetycznej 

Cel �wiczenia. 

Przeprowadzenie eksperymentów z algorytmem 

pomiarowym fazora. 

Zadania: 

1. Konfiguracja i zapoznanie si� z prac� komputera w 

�rodowisku LabVIEW, przykładowy program. 

2. Wykonanie próbnych pomiarów. 

3. Przeprowadzenie testów badanego algorytmu. 

4. Wykonanie szczegółowej dokumentacji stanowiska 

laboratoryjnego. 

5. Zestawienie własno�ci badanego algorytmu. 

6. Test pomiarów dla napi�� w sieci laboratoryjnej. 
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Rys. 1 Schemat stanowiska badawczego, „fazor” 

Pomiar warto�ci skutecznej napi�cia 

Cel �wiczenia. 

Przeprowadzenie eksperymentów z algorytmami 

pomiarowymi warto�ci skutecznej „True RMS”. 

Zadania: 

1. Konfiguracja i zapoznanie si� z prac� komputera 

w �rodowisku LabVIEW, przykładowy program. 

2. Wykonanie próbnych pomiarów. 

3. Przeprowadzenie testów badanych algorytmów. 

4. Wykonanie szczegółowej dokumentacji stanowiska 

laboratoryjnego. 

5. Zestawienie własno�ci testowanych algorytmów. 
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Rys. 2. Struktura stanowiska badawczego, 

 pomiar warto�ci skutecznej 

Licznik 3-fazowy 

Cel �wiczenia. 

Przeprowadzenie pomiarów przy ró�nych konfiguracjach 

licznika 3-fazowego. 

Zadania: 

1. Wykonanie dokumentacji poł�cze� stanowiska 

laboratoryjnego. 

2. Wykonanie próbnych pomiarów. 

3. Konfiguracja funkcji pomiarowych za pomoc� programu 

i dost�pnych przycisków licznika. 

4. Wykonanie rejestracji dla pracy z du�ym odbiornikiem w 

taryfie G12. 
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Rys. 3. Struktura stanowiska badawczego, licznik 3-fazowy 
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System do pomiarów jako�ci energii elektrycznej  
Cel �wiczenia. 

Przeprowadzenie konfiguracji systemu pomiarowego  

i wykonanie rejestracji dla oceny jako�ci energii 

elektrycznej. 

Zadania: 

1. Konfiguracja i zapoznanie si� prac� ON LINE 

rejestratora. 

2. Wykonanie próbnych pomiarów dla standardowych 

ustawie�. 

3. Konfiguracja funkcji pomiarowych. 

4. Wykonanie rejestracji dla pracy z sieci� laboratoryjn�. 
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Rys. 4. Struktura stanowiska badawczego, jako�� energii 

 

Przekładnik pr�dowy 

Cel �wiczenia. 

Przeprowadzenie pomiaru pr�du w szynie rozdzielni, 

porównanie pracy przekładnika pr�dowego i bocznika. 

Zadania: 

1. Wykonanie dokumentacji poł�cze� stanowiska 

laboratoryjnego, schemat. 

2. Generacja pr�du. 

3. Wykonanie próbnych pomiarów. 

4. Przeprowadzenie porównania wyników pomiarów, 

ocena niepewno�ci pomiarów. 

Zestawie dost�pnych przyrz�dów: 

1. Transformator do generacji pr�du 150A 

2. Fragment szyny rozdzielni 

3. Przekładnik pr�dowy 

4. Bocznik pomiarowy 

5. Oscyloskop  

6. Multimetr 

Uwaga na mo�liwo�� wyst�pienia wy�szych temperatur  

i du�ego pola magnetycznego. 

Analiza układu pomiarowego napi�� w sieci 3-fazowej 

Cel �wiczenia. 

Sprawdzenie poprawno�ci pracy układu do pomiaru napi�� 

w sieci 3-fazowej przy asymetrii i ró�nej konfiguracji punktu 

neutralnego przekładników. 

Zadania: 

1. Konfiguracja i zapoznanie si� prac� komputera w 

�rodowisku LabView. 

2. Wykonanie próbnych pomiarów. 

3. Przeprowadzenie testów badanych algorytmów. 

4. Wykonanie szczegółowej dokumentacji stanowiska 

laboratoryjnego. 

5. Przeprowadzenie eksperymentów dla nast�puj�cych 

stanów obserwowanej sieci 3- fazowej: 

a) Zasilanie symetryczne punkty N poł�czone. 

b) Zasilanie symetryczne punkty N rozwarte. 

c) Brak napi�cia w jednej fazie punkty N poł�czone. 

d) Brak napi�cia w jednej fazie punkty N rozł�czone. 

e) Brak napi�cia w dwóch fazach punkty N poł�czone. 

f) Brak napi�cia w dwóch fazach punkty N 

rozł�czone. 

g) Zasilanie asymetryczne – w jednej fazie napi�cie 

ni�sze o ok. 10% punkty N poł�czone. 

h) Zasilanie asymetryczne – w jednej fazie napi�cie 

ni�sze o ok. 10% punkty N rozł�czone. 

Pomiary nale�y przeprowadzi� dla konfiguracji 

przekładników gwiazda i nast�pnie trójk�t. Dla ka�dego 

pomiaru wyznaczamy współczynnik asymetrii. 

Stanowisko dodatkowe 

System do pomiarów parametrów energii elektrycznej  
Cel �wiczenia. 

Przeprowadzenie konfiguracji systemu pomiarowego i 

wykonanie pomiarów dla odbiornika o zmiennych 

parametrach. 

Zadania: 

1. Konfiguracja i zapoznanie si� z interfejsem RS488. 

2. Konfiguracja funkcji pomiarowych. 

3. Ocena własno�ci dynamicznych pomiarów – czasy 

pomiarów i rejestracji. 

4. Wykonanie rejestracji dla pracy odbiornika ze 

zmiennym obci��eniem. 
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Rys. 5. Struktura stanowiska badawczego z systemem 

pomiarowym 

 

Dodatkowe materiały w postaci instrukcji obsługi 

przyrz�dów oraz dost�p do zasobów  Internetu jest 

„wyposa�eniem” ka�dego stanowiska laboratoryjnego. 

W ramach wykonywanego �wiczenia trzeba na bie��co 

wykona� sprawozdanie i je odda� na ocen�, w zwi�zku  

z tym s� to sprawozdania pisane odr�cznie. Sprawozdanie 

jest oddawane w formie dyskusji nad opracowanymi danymi 

i układami pomiarowymi. 

Instrukcje skrócono, tekst ich celowo jest lakoniczny  

i wymaga du�ej samodzielno�ci studentów realizuj�cych 

�wiczenia laboratoryjne. Dlatego czas jednego spotkania 

wynosi 4 godziny lekcyjne.  
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4. PODSUMOWANIE 

Lcborctorium ze zmicncmi polegcj�cymi nc 

uproszczeniu opisów �wicze� i przygotowcniu sprcwozdc� 

nc bie��co funkcjonuje od 3 lct. Poniewc� jest 8 terminów 

spotkc�, zcwsze wszystkie zcj�cic si� odbywcj�. Obecno�� 

nc zcj�cicch jest poncd 98% i studenci ch�tnie bior� udzicł 

równie� w dodctkowych spotkcnicch np. wspólnych 

wyj�cicch nc wykłcdy otwcrte „Smcrt Grid”.  

W tym czcsie tylko rcz zostcłc wystcwionc ocenc 

dostctecznc nc zcliczenie przedmiotu, �rednic wynosi  

4,5 – poncd dobry. Dodctkowym wskc�nikiem populcrno�ci 

przedmiotu i by� mo�e przez to osób prowcdz�cych 

przedmiot jest zcinteresowcnie temctcmi prcc in�ynierskich 

zgłcszcnych z półrocznym wyprzedzeniem. 
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LECTURE "MEASURING IN ENERGETICS" - THE DIRECTION CREATIVITY  

OF STUDENTS 

 

After the chcnge of lecturers cuthor wcs offered chcnges in the implementction of the subject of tecching. First, job 

descriptions hcve been shortened, engcge students to independently propose mecsurement methods cnd develop mecsurement 

results. The text of the instructions cre on purpose shortened cnd requires cn independent work grect during lcborctory 

exercises. Therefore, the durction of the one lesson is 4 hours, includes the development of results cnd reporting.  

The following lcborctory with this kind of instruction cnd rules hcs been opercting since 3 yecr. Beccuse there cre the eight 

sepcrcte dctes of lessons cre clwcys cvcilcble cnd thct is why lessons ccn be clwcys held. Attendcnce is over 98% cnd 

students cre clso more likely to pcrticipcte in cdditioncl meetings eg. open lectures "Smcrt Grid". Usuclly the cvercge grcde is 

4.5 - more thcn good. The crticle is informction cbout the lesson which students willingly choose. 

 

Keywords: Mecsurements in the electricity, Digitcl instruments, Processing of electriccl signcls. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki bada�

nieniszcz�cych nad opracowywan� metod� wykrywania defektów 

naruszaj�cych jednorodn� struktur� budowy wewn�trznej i 

zewn�trznej wygarbowanych skór naturalnych, zwłaszcza 

licowych. W prezentowanej metodzie u�yto liniowego promiennika 

podczerwieni do osi�gni�cia wymuszenia temperatury o 

charakterze impulsowym. Do pomiaru rozkładu temperatury na 

powierzchni badanej, w eksperymencie u�yto kamery 

termowizyjnej. W badaniach zaproponowano opracowany algorytm 

przetwarzaj�cy pakiet termogramów zarejestrowanych w czasie 

ochładzania powierzchni badanej skóry. Przedstawiono wybrane 

wyniki bada� eksperymentalnych oraz wyniki działania 

opracowywanego algorytmu wykrywania defektów w skórach. 

Osi�gni�to zadowalaj�ce wyniki bada�.  

Słowa kluczowe: badania nieniszcz�ce, skóry naturalne, 

defektoskopia. 

1. WST�P

W przemy�le skórzanym wyra�nie daje zauwa�y� si�

powrót do produkcji wyrobów wykonanych ze skór 

naturalnych. Ponadto potencjalni u�ytkownicy wyrobów 

skórzanych coraz bardziej ceni� sobie zalety skór 

naturalnych.  

W odró�nieniu od materiałów z tworzyw sztucznych, 

skóry naturalne maj� niejednorodn� struktur� i ró�ne 

wła�ciwo�ci zale�ne od sposobu garbowania i gatunku 

zwierz�cia, z jakiego została pozyskana skóra. Garbowanie 

jest to poddanie skóry surowej działaniu �rodków 

garbuj�cych, które przemieniaj� skór� surow� w skór�

wygarbowan�, nadaj�c jej takie wła�ciwo�ci, jakich nie ma 

skóra surowa, jak �cisło��, gi�tko�� mi�kko��, spr��ysto��, 

trwało��, odporno�� na działanie wody itp. Jako�� i grubo��

skóry zale�y przede wszystkim od rodzaju zwierz�cia, z 

którego skóra pochodzi. Nawet zwierz�ta tego samego 

gatunku maj� skóry rozmaitej jako�ci i grubo�ci, zale�nie od 

wieku, płci, a zwłaszcza warunków, w jakich �yj�. Skóra nie 

jest równomierna na całej powierzchni. Grubo�� jej i 

zwarto��, a zatem i wytrzymało��, s� ró�ne w 

poszczególnych cz��ciach. 

Skóry maj� zazwyczaj ró�ne wady, powstałe na nich za 

�ycia zwierz�cia lub spowodowane nieprawidłowym 

zdj�ciem i konserwowaniem skór surowych oraz powstałe w 

czasie wyprawy. Wady te mog� wpływa� nie tylko na 

wygl�d zewn�trzny skóry, ale te� obni�a� jej warto��

u�ytkow�. 

2. WYKORZYSTANIE PROMIENIOWANIA  
PODCZERWONEGO W BADANIACH 
NIENISZCZ�CYCH 

Obserwowany post�p technologiczny, jaki nast�pił w 

konstrukcji urz�dze� stosowanych do detekcji 

promieniowania podczerwonego, oraz zwi�kszaj�ca si�

dost�pno�� tego sprz�tu na rynku przyczyniły si� do rozwoju 

nieniszcz�cych bada� termowizyjnych [1,2,3]. Najcz��ciej 

systemy termowizyjne stosowane s� do celów diagnostyki 

przemysłowej, np. w energetyce, elektronice, budownictwie 

czy hutnictwie, a tak�e w diagnostyce medycznej b�d�

technice wojskowej [1,2]. Badania nieniszcz�ce z 

wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych mo�na podzieli�

na dwie metody - pasywn� i aktywn�. Metoda pasywna 

polega na obserwacji zjawiska dyfuzji ciepła w próbce bez 

dostarczania do niej energii z zewn�trz. Metoda aktywna 

polega na wymuszeniu przez zewn�trzne �ródło ciepła 

zjawisk termicznych w badanej próbce. Analiza 

termowizyjna odpowiedzi na to wymuszenie mo�e 

dostarczy� szerokich mo�liwo�ci pomiarowych. Ze wzgl�du 

na rodzaj pobudzenia termowizj� aktywn� mo�na podzieli�

na impulsow� i synchroniczn�. Je�eli wymuszeniem jest 

periodycznie zmienny strumie� ciepła o cz�stotliwo�ci w 

zakresie 0,01÷10 Hz, mamy do czynienia z metod� „fali 

cieplnej” [3]. Wykorzystuj�c t� technik�, mo�na wykrywa�

wewn�trzne defekty struktury, dokonywa� pomiarów 

grubo�ci jej warstw oraz dokonywa� bada� wła�ciwo�ci 

cieplnych ró�nych materiałów. 

3. KONCEPCJA URZ�DZENIA I STANOWISKO  
EKSPERYMENTALNE  

Koncepcja urz�dzenia zakłada, �e badany płat skóry 

naturalnej umieszcza si� na płaskim metalowym stole 

dokonuj�c nast�pnie jej podgrzewania od góry za pomoc�

przesuwaj�cego si� promiennika podczerwieni, osi�gaj�c 

wymuszenie temperaturowe o charakterze impulsowym. W 

trakcie działania wymuszenia temperaturowego oraz przez 

pewien czas po nim, dokonuje si� metod� bezstykow�

pomiaru zmian temperatury w czasie dla dyskretnych 

punktów reprezentuj�cych cał� górn� powierzchni�

badanego płata skóry. W trakcie pomiaru zakłada si�

mo�liwo�� wyst�powania gradientów temperatury w 

ka�dym wymiarze badanej próbki. Na podstawie 

zarejestrowanych zmian temperatury w czasie dla 
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dyskretnych punktów pola powierzchni płata skóry, okre�la 

si� ró�nice w przyrostach temperatury pomi�dzy punktami, 

wykorzystuj�c cyfrowe algorytmy przetwarzania obrazów – 

w tym algorytmy kontrastuj�ce. Na podstawie 

wyznaczonych warto�ci parametrów kontrastu pomi�dzy 

punktami, okre�la si� obszary powierzchni płata skóry, 

których struktura budowy mo�e odbiega� od pozostałej 

powierzchni.  

Na rysunku 1 przedstawiono fotografi� stanowiska 

badawczego.  

Rys. 1. Stanowisko badawcze 

Na stanowisku pomiarowym znajduje si� statyw 1 z 

umocowan� kamer� termowizyjn� 2, model ThermaCAM 

PM595. Poni�ej, w polu widzenia kamery, znajduje si�

specjalnie wykonany aluminiowy stół 3, na którym układa 

si� badany materiał. Stół mo�e by� podgrzewany lub te�

chłodzony ciecz�. Mo�liwo�ci te zapewnia ultratermostat 4 z 

dodatkow� chłodnic�  z wentylatorem 5, w obiegu 

przepływaj�cej cieczy. Aby zapewni� równomierne 

przyleganie badanego materiału do powierzchni stołu 

poprzez wyeliminowanie zb�dnej warstwy powietrza 

znajduj�cego si� mi�dzy powierzchni� stołu a doln�

powierzchni� badanego materiału, blat stołu posiada małe 

otwory, które umo�liwiaj� odessanie zb�dnego powietrza za 

pomoc� pompy podci�nienia 6. Nad stołem mo�e 

przemieszcza� si� specjalny wózek 7, do którego ramy 

mo�na przymocowa� promiennik podczerwieni lub inne 

urz�dzenie mog�ce dokonywa� wymuszenia 

temperaturowego na badanej powierzchni. Przemieszczanie 

si� wózka nad stołem realizowane jest za pomoc� nap�du z 

silnikiem krokowym i paskiem z�batym. Nap�d wyposa�ono 

w dwa mechaniczne czujniki kra�cowe, oraz dwa optyczne 

czujniki mog�ce słu�y� do synchronizacji chwili rejestracji 

obrazu z ustalonym poło�eniem wózka. Poło�enie 

wspomnianych czujników optycznych mo�na dowolnie 

ustala�. Zbudowano specjalny system mikrokontrolera 8, 

model AT89S253, słu��cy do sterowania nap�du wózka, 

generowania sygnału synchronizacji dla rejestracji obrazów 

oraz wł�czania �ródła wymuszenia cieplnego i pompy 

podci�nienia powietrza. System sterowania nap�du oraz 

wentylator chłodnicy zasilane s� z zasilacza 9 o napi�ciu 

12 V. Aby ograniczy� wpływ warunków zewn�trznych na 

wyniki pomiarów wykonywanych na stanowisku 

pomiarowym, na górze statywu mo�na zamontowa�

dodatkow� ram� z przymocowan� zasłon� z włókniny o 

wysokiej emisyjno�ci. Moc promiennika podczerwieni mo�e 

by� płynnie regulowana. 

4. WYNIKI EKSPERYMENTU

W przykładowym eksperymencie zarejestrowano 

n=500 termogramów o rozdzielczo�ci 320x240 pikseli. Czas 

rejestracji wyniósł 10 sekund przy cz�stotliwo�ci 

próbkowania 50 Hz. Na rysunku 2 przedstawiono 

przykładowy termogram. Lini� przerywan� zakre�lono obraz 

promiennika podczerwieni, który w trakcie rejestracji 

obrazów przesuwał si� zgodnie z kierunkiem narysowanego 

wektora v. Na termogramie zaznaczono przykładowy piksel, 

dla którego na rysunku 3 przedstawiono przebieg zmian 

temperatury w czasie rejestracji.  

Rys. 2. Zarejestrowany termogram badanej próbki 

Rys. 3. Przebieg zmian temperatury dla wybranego punktu 

Dla ka�dego piksela w obrazie przebieg temperatury 

składa si� z trzech etapów: oczekiwanie na dojazd 

promiennika, przemieszczanie promiennika nad 

rozpatrywanym punktem (nagrzewanie) oraz etap 

ochładzania. Etap nagrzewania jest bezu�yteczny do analizy, 

gdy� w tym czasie obraz rozpatrywanego piksela przesłania 

obudowa promiennika. Do dalszych analiz wykorzystane 
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zostan� dane etapu ochładzania. Nale�y zauwa�y�, �e przy 

liniowym �ródle ciepła ustawionym równolegle do osi Y

obrazu i przesuwaj�cym si� wzdłu� osi X, wymuszenie 

cieplne nast�puje w tym samym czasie jedynie dla pikseli 

znajduj�cych si� w linii równoległej do osi Y obrazu 

(kolumny pikseli na obrazie). Rozpatruj�c piksele wzdłu� osi 

X (wiersze pikseli na obrazie) moment wyst�pienia 

wymuszenia cieplnego zale�y od warto�ci współrz�dnej X i 

pr�dko�ci przesuwania si� promiennika. 

5. KONCEPCJA ALGORYTMU I WYNIKI JEGO  

DZIAŁANIA

Wykorzystanie w proponowanym urz�dzeniu 

liniowego promiennika podczerwieni ma pewne zalety i 

wady. Do zalet nale�y: mo�liwo�� dostarczenia 

równomiernego strumienia ciepła na całej powierzchni 

badanego materiału, mniejszy koszt promiennika, mniejsze 

wymiary i moc elektryczna urz�dzenia. Wad� tego 

rozwi�zania jest konieczno�� dodatkowego przetworzenia 

zarejestrowanych obrazów tak, aby otrzyma� obraz 

ekwiwalentny do tego, jaki otrzymaliby�my u�ywaj�c 

promiennika na�wietlaj�cego jednocze�nie cał�

powierzchni� badanego materiału. Wspomniana wada 

wymaga wytworzenia jednorazowo bardziej zło�onego 

oprogramowania, którego koszt b�dzie niewspółmiernie 

niski z kosztami zwi�zanymi z wytworzeniem do ka�dego 

urz�dzenia promiennika o du�ej powierzchni. 

W ramach prowadzonych bada�, wst�pnie opracowano 

mo�liwie prosty algorytm zwi�zany z cyfrowym 

przetwarzaniem obrazów, bazuj�c na wiedzy i 

do�wiadczeniu zwi�zanym z zagadnieniem dyfuzji ciepła 

[3,4,5]. Przydatno�� bardziej zło�onych algorytmów 

przetwarzania obrazów zostanie okre�lona w dalszych 

badaniach. 

Wykorzystanie liniowego �ródła wymuszenia 

cieplnego spowodowało, �e stan procesu dyfuzji ciepła 

rejestrowany dla poszczególnych kolumn pikseli na 

termogramie jest ró�ny – przesuni�ty w czasie, zale�nie od 

poło�enia wzdłu� osi X. Autor uznał, �e bezpo�rednie 

przetwarzanie takiej sekwencji termogramów jest 

nieefektywne, gdy� z upływem czasu na powierzchni 

ochładzanej wyst�puj� coraz mniejsze warto�ci temperatury 

i jej gradientów. W efekcie, zamiast wykrywa� na obrazie 

ró�nice zwi�zane z defektami materiału, algorytm 

uwidaczniałby głównie ró�nice wynikaj�ce ze stanu 

zaawansowania procesu ochładzania dla obszarów obrazu 

zale�nie od współrz�dnej x.  

Dlatego te� sekwencj� zarejestrowanych termogramów 

przetworzono taki sposób, aby otrzyma� sekwencj�

termogramów ekwiwalentn� do takiej, jak� otrzymano by 

u�ywaj�c promiennika na�wietlaj�cego jednocze�nie cał�

powierzchni� badanego materiału. W tym celu, na podstawie 

obserwacji przemieszczania si� maksimum temperatury na 

termogramach w zarejestrowanej serii, okre�lono czas 

przebiegu tx liniowego wymuszenia cieplnego od prawej do 

lewej kraw�dzi obrazu. Nast�pnym krokiem jest 

dekompozycja ka�dego z n termogramów TRG(i), 1�i�n w 

zarejestrowanej serii na kolumny pikseli KP(i,x), 1�x�320 o 

przypisanej współrz�dnej x. Dalej, nale�y poskłada� kolejne 

termogramy ekwiwalentne ETRG(j), 1�j�k z odpowiednio 

dobranych kolumn pikseli KP(i,x). W przypadku, gdy 

pr�dko�� posuwu wózka v nie zapewnia warunku, �e czas 

przemieszczania si� wózka mi�dzy współrz�dnymi x i x+1 

jest dokładnie równy wielokrotno�ci czasu próbkowania, tp = 

t(i+1) - t(i), w algorytmie mo�na posłu�y� si� aproksymacj�

liniow� w celu okre�lenia chwilowych temperatur pikseli dla 

ekwiwalentnej kolumny pikseli EKP(j, x). Ilo�� otrzymanych 

termogramów ekwiwalentnych ETRG(j), 1�j�k w serii 

b�dzie mniejsza k<n, i zale�y ona od czasu tx i tp. W 

eksperymencie k=260. 

Na rysunku 4 przedstawiono przykład otrzymanego 

termogramu ekwiwalentnego.  

Rys. 4. Przykład otrzymanego termogramu ekwiwalentnego 

Przebieg temperatury w czasie dla ka�dego piksela 

TETRG(x,y,j), 1�j�k zostanie odfiltrowany poprzez 

wyznaczenie warto�ci �redniej dla kolejnych dziesi�ciu 

próbek pomiaru. 

���������� �� �� � �
� �������� �� ������

���	������


�� ��
� � � � � ��
������   (1) 

 Dzi�ki temu znacz�co zmniejsza si� szum pochodz�cy 

z niechłodzonej matrycy mikrobolometrycznej [6] oraz ilo��

przetwarzanych termogramów wyniesie m=k/10=26. 

Ograniczy to tak�e ilo�� operacji zwi�zanych z filtracj�

obrazu. Najprostsz� filtracj� zwi�zan� z filtrami 

uwzgl�dniaj�cymi otoczenie jest rozmycie. W algorytmie 

zaproponowano obliczenie warto�ci �redniej dla ka�dego 

piksela znajduj�cego si� w centrum kwadratowego obszaru o 

boku dxy=20 +1 px.  

��������� �� �� � �
� � ��������� �� �����	�


�����

���	�

�����


�� �  �� ��
�� � � � � �� � � � �  ��� � � � � ������  (2) 

W wyra�eniu (2) warto�ci p i q nie zawieraj�ce si� w 

rozdzielczo�ci termogramu zostaj� w algorytmie odrzucone, 

a uj�ta w mianowniku ilo�� rozpatrywanych pikseli b�dzie 

odpowiednio mniejsza. Dobór warto�ci dxy b�dzie jeszcze 

rozpatrywany w przyszłych badaniach. Dzi�ki rozmyciu 

otrzymano obraz niejednorodno�ci o małych gradientach 

temperatury dalej nazywany tłem TTRG(i), 1�i�m. 

Nast�pnie zostaj� wyznaczone tzw. obrazy ró�nicowe 

RTRG(i), 1�i�m, b�d�ce ró�nic� temperatur dla termogramu 

ekwiwalentnego oraz termogramu tła, podniesion� do 

kwadratu:  

RTRG(i) = (TTRG(i) - ETRG(i))
2
, 1�i�m.  (3) 

Aby uwzgl�dni� w algorytmie proces wyrównywania 

temperatury w zjawisku dyfuzji ciepła, dla poszczególnych 

obrazów ró�nicowych wyznaczono z nich warto�ci �rednie: 
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�������� �
� � �������������

��
	��

����� � � � �� (4) 

Nast�pnie warto�ci kwadratów ró�nic temperatur na 

obrazach ró�nicowych zostały podzielone przez 

odpowiadaj�ce im w czasie warto�ci �rednie. Otrzymano 

seri� tzw. obrazów ró�nicowych wzgl�dnych. 

WTRG(i) = RTRG(i)/TSTRG(i),  1�i�m  (5) 

Aby otrzyma� jeden obraz uwzgl�dniaj�cy defekty 

uwidaczniaj�ce si� w ró�nych chwilach trwania zjawiska 

dyfuzji, dla ka�dego piksela wyznaczono warto��

maksymaln� z przebiegu czasowego wzgl�dnego kwadratu 

ró�nicy temperatury.  

�������� �� � ������������ �� ��  � � � � � � (6) 

Ostatnim zadaniem algorytmu jest binaryzacja obrazu 

defektów. Zadaniem kluczowym jest tu dobranie progu 

warto�ci, jaki b�dzie u�yty do binaryzacji obrazu. Autor 

uznał, �e odpowiednim rozwi�zaniem mo�e by�

wyznaczenie histogramu dla 100 przedziałów warto�ci z 

otrzymanego obrazu. Zakłada si�, �e wyst�pienie w 

badanym materiale defektów spowoduje wzrost ilo�ci pikseli 

dla pewnej warto�ci kwadratu ró�nicy wzgl�dnej na 

analizowanym obrazie. Dlatego te� na otrzymanym 

histogramie poszukuje si� pierwszego minimum pocz�wszy 

analiz� histogramu od warto�ci zero. Warto�� �rodkowa dla 

ostatniego przedziału przed znalezionym minimum b�dzie 

warto�ci� progu do binaryzacji obrazu. Na rysunku 5 

przedstawiono efekt ko�cowy działania zaproponowanego 

algorytmu, czyli zbinaryzowany obraz defektów badanej 

próbki skóry naturalnej.

Rys. 5. Otrzymany obraz defektów badanej próbki 

6. WNIOSKI 

Otrzymane w eksperymencie wyniki bada�

nieniszcz�cych próbki skóry naturalnej s� zadowalaj�ce. 

Zaproponowany algorytm w znacz�cym stopniu prawidłowo 

wskazał poło�enie defektów. Było ono zgodne ze 

wskazaniem jakiego dokonał dział jako�ci uznanego 

producenta mebli, który dostarczył próbki do bada�. 

Algorytm okazał si� wra�liwy na znacz�ce gradienty pola 

temperatury wynikaj�ce z nierównomiernego nagrzania 

próbki przy jej brzegach przez zbyt krótki promiennik 

podczerwieni. W kolejnych eksperymentach, rozpatrywane 

pole powierzchni próbki zostanie ograniczone do 

odpowiedniej szeroko�ci. W przeprowadzanych badaniach 

dokonywano doboru mocy promiennika i pr�dko�ci jego 

posuwu do ró�nych rodzajów badanych próbek, tak aby 

otrzyma� mo�liwie du�y kontrast dla defektów i nie 

spowodowa� uszkodzenia skóry poprzez przegrzanie jej 

powierzchni. 

Dalsze badania b�d� koncentrowały si� na 

wykorzystaniu bardziej zło�onych algorytmów 

przetwarzania obrazów oraz u�yciu innych sposobów 

wymuszenia termicznego działaj�cego na powierzchni�

badanej próbki skóry naturalnej. 
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DEFECTS DETECTION IN THE NATURAL LEATHERS USING LINEAR INFRARED LAMP 

The paper deals with a method of detecting defects of uniform internal and external structure of tanned natural leather, 

especially grain leather. These defects can result from damages of the leather originated during an animal lifetime or later 

during the tanning and finishing process. In the presented method a linear infrared lamp was used to obtain the impulse heat 

input. The temperature response on the examined leather surface was measured using an infrared camera. The series of 

thermograms recorded during the leather cooling were processed using the developed algorithm. Selected results of 

experiments illustrating the performance of the processing algorithm are presented in the paper. The results obtained in the 

tests were satisfactory. Computations were carried out in the Matlab software environment. The presented solution is a part of 

a project whose goal is to design an industry device for non destructive testing and detecting structure defects in natural 

leather used in the furniture upholstery.       

Keywords: non destructive testing, natural leather, defectoscopy. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono analiz� numeryczn� wpływu 

kształtu generatora wirów na podstawowe parametry przepływo-

mierza wirowego. Zalicza si� do nich cz�stotliwo�� generowanych 

wirów, warto�� sygnału mierzonego oraz regularno�� zmian cz�sto-

tliwo�ci generowanych wirów. Wydłu�enie profilu generatora 

wirów lub wprowadzenie elementów zakłócaj�cych opływ w posta-

ci szczeliny powoduje zmian� charakterystyki przepływomierza, 

oraz ma wpływ na stabilno�� �cie�ki wirowej.  

 
Słowa kluczowe: przepływomierz wirowy, generator wirów 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Przepływomierze wirowe s� urz�dzeniami pomiaro-

wymi, które mog� by� zastosowanie do pomiaru cieczy o 

ró�nych g�sto�ciach i lepko�ciach, oraz s� odporne  

na zanieczyszczenia cieczy. Zalet� tych urz�dze� jest bardzo 

niewielki spadek ci�nienia na przepływomierzu. Przepły-

womierze te maj� jednak stosunkowo w�ski zakres pomia-

rowy [1, 2].  

Zasada działania przepływomierza wirowego polega  

na wytworzeniu regularnych wirów, których cz�stotliwo�� 

jest funkcj� przepływu. Wiry s� wytwarzana za przeszkod�, 

której kształt ma bezpo�redni wpływ na czuło�� i zakres 

pomiarowy przepływomierza. Unormowana cz�stotliwo�� 

wirów jest miar� pr�dko�ci przepływu strugi. Zjawisko to 

opisane jest liczb� podobie�stwa Strouhala [3]: 

 

,                             (1) 

 

gdzie: St – liczba Strouhala, f – cz�stotliwo�� generowanych 

wirów, d – wymiar charakterystyczny przeszkody, v – �red-

nia pr�dko�� przepływu. 
 

 
 

Rys. 1. Budowa przepływomierza wirowego [2] 

Na rysunku 1 przedstawiono typow� konstrukcj� prze-

pływomierza wirowego [2]. Składa si� on z generatora wi-

rów, za którym tworzy si� �cie�ka wirowa von Karmana.  

W pewnej odległo�ci za generatorem umieszczony jest de-

tektor. Najcz��ciej jest nim czujnik ci�nienia o du�ej dyna-

mice. Słu�y on do pomiaru cz�stotliwo�ci powstaj�cych 

wirów. 

Generator ma istotny wpływ na charakterystyk� i wła-

sno�ci metrologiczne przepływomierza [4]. Bardzo istotne 

jest to, aby generator zapewniał tworzenie si� regularnych 

wirów. Bardzo dobrze opisany w literaturze jest generator 

w kształcie walca [5, 6, 7]. Kształt cylindryczny pomimo 

wielu zalet, umo�liwia pomiar jedynie w stosunkowo w�-

skim zakresie pomiarowym [8]. Celowe jest zatem poszuki-

wanie nowych kształtów [9, 10], które b�d� mały istotny 

wpływ na popraw� parametrów przepływomierza [3, 4].  

W chwili obecnej na rynku dost�pnych jest wiele profi-

li generatorów wirów. Jednak nie opracowano uniwersalne-

go kształtu generatora, st�d badania nad wpływem kształtu 

generatora na parametry przepływomierza jest tematem 

wci�� aktualnym. Praca jest po�wi�cona analizie numerycz-

nej wpływu zmiany kształtu na wybrane parametry przepły-

womierza wirowego. 

Jako kształt odniesienia przyj�to walec o �rednicy 

d=20 mm. Na tej podstawie opracowano dwa kształty które 

poddano badaniom numerycznym (rys. 2). Zachowuj�c we 

wszystkich przypadkach ten sam wymiar charakterystyczny. 

 

2. WYBÓR METODY NUMERYCZNEJ 
 

Do modelowania opływu generatora przez ciecz wyko-

rzystano metod� numeryczn� – CFD (Computational Fluid 

Dynamics). Model obliczeniowy oparty jest na teorii Rey-

noldsa, przy zało�eniu, �e ruch płynu mo�e by� identyfiko-

wany jako superpozycja ruchu �redniego i fluktuacyjnego. 

Zało�enie to powoduje, �e przekształca si� równania Naviera 

– Stokesa do formy zawieraj�cej tensor napr��e� turbulent-

nych. Powoduje to, �e w układzie równa� pojawiaj� si� 

dodatkowe niewiadome. W zwi�zku z tym konieczne jest 

uzupełnienie równa� Reynoldsa o dodatkowe dwa równania. 

Uzupełnia si� to w oparciu o ró�ne dwuwymiarowe modele 

turbulencji np. k – � lub k – � [11]. Wybór modelu ma 

wpływ na dynamik� odwzorowania proces powstawania 

wirów von Karmana. 
 

v

df
St

⋅

=
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a) 

b)          c) 

    
d)         e) 

  
 

Rys. 2. Kształty genepatopów wipów: a) kształt podstawowy, 
b) wydłu�enie o 6 mm - owal, c) wydłu�enie o 12 mm – owal, 
d) owal ze szczelin� o ppomieniu 3 mm, e) owal ze szczelin� 

o ppomieniu 6 mm 
 

Obecnie stosowana jest pównie� metoda DNS (Direct 

Numerical Simulation). Polega ona na bezpo�pednim pozwi�-
zywaniu pówna� Naviepa-Stokesa, bez wppowadzania dodat-
kowych modeli tupbulencji [11]. Metoda DNS pozwala na 
bezpo�pednie pozwi�zanie ppzepływu wipowego w całym 
jego zakpesie bupzliwo�ci, lecz wymaga bapdzo g�stych 
siatek obliczeniowych. 

We wszystkich metodach numepycznych w celu uzy-
skania poppawnych wyników symulacji, konieczne jest okpe-
�lenie papametpów symulacji W litepatupze ppzedstawiono 
wiele zasad okpe�laj�cych zakpes stosowalno�ci poszczegól-
nych modeli obliczeniowych opaz wymagania, jakie musi 
spełni� dyskpetyzowany obszap [12, 13]. W zwi�zku z tym, 
postanowiono ppzeppowadzi� badania testowe wybpanych 
modeli obliczeniowych, w celu wybopu optymalnej metody. 

 

 
 

Rys. 3. Siatka obliczeniowa 
 

W tym celu ppzygotowano siatk� obliczeniow� dla ppo-
stok�tnego kanału o długo�ci 900mm i szepoko�ci 600mm, 
we wn�tpzu któpego umieszczono ppostopadle do ppzepływu 
cylindep o �pednicy d = 20 mm (pys.3). Szepoko�� kanału 
dobpano tak, aby wyeliminowa� wpływ �cianek kanału na 
genepacj� wipów powstałych za cylindpem. Dla tego obszapu 
wygenepowano siatk� blokowo – stpuktupaln� składaj�c� si� 
z czwopok�tnych elementów o zpó�nicowanym kształcie  
i wymiapach. Najwi�ksze zag�szczenie siatki wyst�puje  
w obszapze bezpo�pednio ppzyległym do genepatopa wipów.  

Zało�ono, �e obliczenia zostan� ppzeppowadzone dla 
pi�ciosekundowych okpesów genepowania wipów, a popów-
nanie nast�pi dla czasu t = 3 s. Ponadto zało�ono, �e ciecz na 
wlocie do kanału ma stał� pp�dko�ci v = 1 m/s w całym 
ppzekpoju poppzecznym kanału. Własno�ci cieczy odpowia-
daj� wodzie w tempepatupze 20˚C. Zało�ono, �e ppzepływ 

odbywa si� w kanale otwaptym, w zawi�zku z tym w obli-
czeniach nie wppowadzano ci�nienia statycznego.  

Na pysunku 4a ppzedstawiono wyniki symulacji dla me-
tody DNS. Dla siatki składaj�cej si� z 380 000 elementów 
opaz 395 000 w�złów nie uzyskano stabilnych wyników. Jest 
to spowodowane zbyt mał� liczb� elementów siatki. Zwi�k-
szenie liczby elementów siatki spowoduje znaczne zwi�k-
szenie czasu oblicze� lub b�dzie wymagało u�ycia maszyny 
obliczeniowej o du�o wi�kszej mocy obliczeniowej. Stabilne 
wyniki symulacji uzyskano dla modeli k-� i k-� (pys. 4b  
i 4c). Jednak dla modelu k-� obsepwuje si� nieppawidłowo�ci 
w obszapze spływu stpugi, za genepatopem. Metoda ta w pełni 
nie oddaje dynamicznego chapaktepu zjawiska opływu. Za-
dowalaj�ce pezultaty uzyskano dla modelu k-�. Uwzgl�dnia 
on ppawidłowo dynamik� powstaj�cych wipów, opaz nie 
wymaga on bapdzo g�stych siatek obliczeniowych.  

 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
 

Rys. 4. Wyniki symulacji dla modeli a) DNS, b) k- �, c) k-� 
 

W ppzepływomiepzu wipowym bapdzo istotnym papa-
metpem jest pegulapno�� powstawania wipów, co powoduje 
niezmienno�� w czasie miepzonej cz�stotliwo�ci. Dpugim 
wa�nym papametpem jest amplituda zmian ci�nienia wywo-
łana wipami, gdy� od tego zale�y czuło�� ppzepływomiepza.  
Zatem ci�nienie i cz�stotliwo�� stanowi� podstawowe papa-
metpy któpe ppzyj�to jako kpytepium dobopu siatki oblicze-
niowej. Wygenepowano dziesi�� siatek o pó�nym zag�szcze-
niu od siatki składaj�cej si� z 7 395 elementów opaz 7 666 
w�złów, do siatki składaj�cej si� z 738 815 elementów opaz 
740 682 w�złów. Na pysunku 5 ppzedstawiono wyniki obli-
cze� zmian amplitudy ci�nienia p w zale�no�ci od liczby 
elementów siatki n. Wapto�ci ci�nienia stanowi� �pedni� 
apytmetyczn� dla około dziesi�ciu nast�puj�cych po sobie 
obliczonych amplitud. 

Z kolei na pysunku 6 ppzedstawiono wyniki oblicze� 
u�pednionych wapto�ci cz�stotliwo�ci po ppzeanalizowaniu 
otpzymanych wyników stwiepdzono, �e liczby elementów 
siatki nale�y poszukiwa� w ppzedziale od 350 000 – 500 000 
elementów. 

Zakpes ten gwapantuje uzyskanie stabilnej wapto�ci am-
plitudy ci�nienia opaz cz�stotliwo�ci. Wi�ksza liczba ele-
mentów siatki nie b�dzie znacz�co poppawiała uzyskanych 
wyników, a jedynie zwi�kszy czas oblicze�. Ppzyj�to, �e 
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liczba elementów siatki dla kształtu cylindrycznego wyniesie 

396 031 elementów i 400 848 w�złów. 

 

 
 

Rys. 5. U�rednione warto�ci amplitudy zmian ci�nienia  

w zale�no�ci od liczby elementów siatki obliczeniowej 
 

 
 

Rys. 6. U�rednione warto�ci cz�stotliwo�ci powstaj�cych wirów 

w zale�no�ci od liczby elementów siatki obliczeniowej 

 

3. WYNIKI SYMULACJI NUMERYCZNYCH 

 

W celu okre�lenia wpływu kształtu generatora na pa-

rametry generowanych wirów przeprowadzono symulacje 

dla ró�nych pr�dko�ci przepływu, 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s  

o równomiernym rozkładzie pr�dko�ci na wlocie do kanału. 

Równania modelu matematycznego rozwi�zano metod� 

elementów sko�czonych w programie ANSYS Fluent. Za-

stosowano model turbulencji k-� SST [11] dla dwuwymia-

rowego pola pr�dko�ci i przepływu niestacjonarnego przy 

obliczeniowym kroku czasowym 10
-4 

s. Wyniki oblicze� dla 

kształtu podstawowego z rys. 2a zamieszczono w tabeli 1. 
 

Tablica 1. Wyniki oblicze� dla kształtu generatora z rys. 2a 

 

ν f ∆p 
0.5 m/s   6 Hz 128 Pa 

1.0 m/s 12 Hz 442 Pa 

2.0 m/s 26 Hz 1529 Pa 

 

Parametry zamieszczone w tabeli obliczono na podsta-

wie przebiegów czasowych wygenerowanych zmian ci�nie-

nia za generatorem wirów. Na rysunku 7 przedstawiono 

przykładowy przebieg zmian dla przepływu 0,5 m/s.  

W pierwszej kolejno�ci przeprowadzono badania maj�-

ce na celu okre�lenie wpływu wydłu�ania powierzchni 

opływu. Wydłu�enie powierzchni opływu powoduje zmniej-

szenie warto�ci ci�nienia statycznego oraz amplitudy ci�nie-

nia za generatorem wirów (rys. 8). 

Na rysunku 8 przedstawiono wyniki porównania warto-

�ci zmian ci�nienia i cz�stotliwo�ci generowanych wirów dla 

generatorów o wydłu�onej powierzchni opływu w stosunku 

do generatora o kształcie podstawowym (cylindrycznym). 

Wyniki przedstawiono jako stosunek warto�ci badanego 

generatora przez warto�� odniesienia z tabeli 1. 

 

 
 

 

Rys. 7. Przebieg zmian ci�nienia za generatorem wirów 

 

a) 

 
 

b) 

 
 

Rys. 8. Wpływ wydłu�enia powierzchni opływu na a) cz�stotliwo�� 

generowanych wirów b) amplitudy ci�nienia generowanych wirów 

 

Wraz z wydłu�eniem powierzchni opływu wzrasta cz�-

stotliwo�� generowanych wirów. Dodanie elementu zakłóca-

j�cego przepływ opływaj�cej cieczy w postaci szczeliny, 

powoduje znaczny wzrost cz�stotliwo�ci generowanych 

wirów jedynie dla wybranych cz�stotliwo�ci, co powoduje, 

�e charakterystyka staje si� nieliniowa (rys. 8a). Generalnie 

wydłu�enie powierzchni opływu zmniejsza amplitud� zmian 

ci�nienia za generatorem, powoduj�c zmniejszenie czuło�ci 

w dolnym zakresie pomiarowym (rys. 8b). Jednak jak to 

obrazuje charakterystyka W1 zwi�ksza to czuło�� w górnym 

zakresie pomiarowym. Mo�na jednak wnioskowa�, �e tego 

rodzaju modyfikacja b�dzie miała uzasadnienie do poprawy 

parametrów generatora przy pomiarach przy wy�szych pr�d-

ko�ci przepływu. Zwłaszcza, �e wydłu�enie powierzchni 

opływu stabilizuje strug� wirów przy wi�kszych pr�dko-

�ciach. 

Rysunek 9 przedstawia wyniki wpływu wydłu�enia 

powierzchni opływu na amplitud� zmian ci�nienia za genera-

torem wirów. Wprowadzenie zakłócenia lub wydłu�enia 

powierzchni opływu b�dzie powodowało zmniejszenie am-

plitudy ci�nienia generowanych wirów. Skutkuje to zmniej-

szeniem czuło�ci pomiarowej w dolnym zakresie pomiaro-

wym. Zastosowanie szczeliny powoduje, �e charakterystyka 

przetwarzania staje si� nieliniowa, co mo�e utrudnia� dopa-

sowanie odpowiedniego przetwornika pomiarowego. 

Na rysunku 10 przedstawiono charakterystyk� 

cz�stotliwo�ciow� generatorów wirów. Jak wynika  

z przedstawionych wyników wydłu�enie powierzchni 

opływu powoduje niewielk� nieliniowo��. Oceniaj�c, �e 

przyrost cz�stotliwo�ci generowanych wirów nie jest du�y 

 w stosunku do generatora w kształcie cylindra mo�na 

wnioskowa�, �e wydłu�enie nie wpływa znacz�co na 
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charakterystyk� i cz�stotliwo�� generowanych wirów, 

poprawia to jedynie stabilno�� dla wy�szych pr�dko�ci 

przepływu cieczy. 
 

Rys. 9. Charakterystyka amplitudy ci�nienia  

 

Rys. 10. Zmiany cz�stotliwo�ci generowanych wirów w zale�no�ci 

od pr�dko�ci przepływu dla generatorów z wydłu�on� 

powierzchni� opływ 

 
4. WNIOSKI KO�COWE 

 

W pracy przedstawiono wyniki bada� numerycznych 

dotycz�ce wpływu zmiany powierzchni opływu generatora 

na parametry �cie�ki wirowej von Karmana. Wydłu�enie lub 

wprowadzenie elementów zakłócaj�cych opływ w postaci 

szczeliny powoduje, �e charakterystyka staje si� nieliniowa 

oraz obni�a czuło�� w dolnym zakresie pomiarowym, nato-

miast poprawia regularno�� powstawania wirów dla du�ych 

pr�dko�ci opływu. Tego rodzaju modyfikacje mog� by� 

korzystne dla przepływomierzy pracuj�cych przy du�ych 

pr�dko�ciach przepływu cieczy. 

Przedstawione wyniki stanowi� cz��� szerszego opra-

cowania, które obejmuje przeprowadzenie szeregu bada� 

eksperymentalnych na stanowisku laboratoryjnym. Z uwagi 

na czas potrzebny do przeprowadzenia takich bada�, zarów-

no porównanie wyników numerycznych z wynikami ekspe-

rymentalnymi jak i ocena bł�dów metody numerycznej b�-

dzie tematem kolejnych artykułów.  
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NUMERICAH ANAHYSIS OF THE EFFECTS OF CHANGES OF BHUFF BODY SHAPE 

ON THE PARAMETERS OF THE FHOWMETER 
 

 A lot of profiles of bluff bodies are currently commercially available. However, a universal form of the bluff body has 

not still been achieved to this time. Hence the study of the influence of the shape of the bluff body on the parameters of the 

flow meter is a current one. The work is concerned with the numerical analysis of the impact of selected surfaces of bluff 

body on selected parameters of the vortex flowmeter. In order to determine the effect of the shape of vortex shedder on the 

type of generated vortices,  simulations were carried out for different flow velocities, i.e. 0.5m/s, 1m/s, 2m/s. The equations 

forming  the mathematical model were solved by finite volume method using ANSYS Fluent. Turbulence k-� SST model 

was applied for numerical calculations. Computations were performed for the assumption that at the inlet channel had a uni-

form distribution of the speed. The use of elongation or flow disturbing elements around in the form of a gap resulted in  

either the  change in the characteristics of the flow meter, and reduction of  its sensitivity in the lower measuring range. Such 

a modification may be beneficial to the vortex flowmeters with significant flow rates of liquid. 
 

Keywords: vortex flowmeter, bluff body shape, von Karman vortex street. 
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Streszczenie: Artykuł przedstawia opis, stosowanego w metrologii 

promieniowania optycznego, spektroradiometrycznego systemu 

pomiarowego. Został on zbudowany przy u�yciu handlowo 

dost�pnego kompaktowego spektroradiometru StellarNet Inc, 

wyposa�onego w autorskie oprogramowanie komputerowe. 

Zaproponowany system, na podstawie pomiaru wzgl�dnych 

rozkładów widmowych mocy promienistej, pozwala na okre�lanie 

parametrów kolorymetrycznych promieniowania emitowanego 

przez �ródła �wiatła. Obsługa systemu odbywa si� poprzez interfejs 

graficzny. Interfejs ten składa si� z modułów gromadzenia, obróbki 

i archiwizacji danych pomiarowych. Dzi�ki czemu, istnieje 

mo�liwo�� gromadzenia informacji o parametrach �ródeł �wiatła 

w formie bazy danych. Opracowany moduł archiwizacji, pozwala 

równie� na okre�lanie zmian parametrów �wietlno-technicznych 

�ródeł �wiatła zachodz�cych w czasie ich eksploatacji.  

 
Słowa kluczowe: oddawanie barw, �ródła �wiatła, GUI, DB. 

 

1. WST�P 
 

Współcze�nie klasyczne �ródła �wiatła, zarówno 

temperaturowe jak i wyładowcze, s� zast�powane lampami 

typu LED. Jednak�e przy przeprowadzaniu tego typu 

modernizacji o�wietlenia nale�y pami�ta� aby powodowała 

ono pogorszenia jako�ci o�wietlanych przestrzeni. 

W zwi�zku z czym nieodzownym jest okre�lanie 

i wyznaczanie parametrów �wietlno-technicznych 

zamienników przy u�yciu odpowiednich metod i narz�dzi 

pomiarowych. Niestety, znane i rekomendowane metody 

i narz�dzia pomiarowe dotycz�ce klasycznych �ródeł 

�wiatła, nie zawsze s� poprawne przy zastosowaniu do 

mierzenia �ródeł LED [1]. Jednym z istotnych parametrów 

technicznych, charakteryzuj�cych �ródła �wiatła, jest 

oddawanie przez nie barw o�wietlanych przedmiotów. 

Liczbowe okre�lenie oddawania barw, musi by� adekwatne 

do wra�enia barwnego odczuwanego przez człowieka. W 

latach 60 i 70 XX wieku Mi�dzynarodowa Komisja 

O�wietleniowa CIE przedstawiła w dokumencie Nr 13.3 
metod� okre�lania oddawania barw przy u�yciu wska�nika 

CIE Ra (CRI, ang. Color Rendering Index). Obecn� wersj� 

tego dokumentu jest CIE 13.3-1995. Wiadomym jest tak�e, 

�e przy pomiarach LED-ów, metoda okre�lania ich 

oddawania barw wska�nikiem Ra nie jest w pełni 

obiektywna [2,3]. W zwi�zku z czym, CIE podj�ła 

intensywne prace zmierzaj�ce do uwspółcze�nienia metod 

wyznaczania tego wska�nika [4,5]. Na przestrzeni ostatnich 

kilku lat, powstało wiele metod oceny jako�ci oddawania 

barw �ródeł �wiatła.  
W metodzie CIE Ra (CRI) oceniane s� ró�nice 

w wygl�dzie barwy testowych próbek o�wietlanych �ródłem 

badanym w porównaniu do ich wygl�du przy o�wietleniu 

�ródłem wzorcowym [6]. Wybór �ródła wzorcowego 

uzale�niony jest od warto�ci temperatury barwowej najbli�ej 

�ródła badanego. Dla �ródeł �wiatła o temperaturze 

barwowej najbli�szej poni�ej 5000 K jest to promiennik 

Placka (3000 K) a powy�ej 5500 K – iluminant D65. Dla 

ka�dej z próbek barwnych wyznaczane s� warto�ci poło�enia 

punktu chromatyczno�ci w układzie (u,v) CIE 1961, na 

podstawie których obliczana jest warto�� szczegółowego 

wska�nika oddawania barw danej próbki Ri. Ogólny 

wska�nik oddawania barw Ra jest �redni� arytmetyczn� 
warto�ci Ri dla 8 barwnych próbek ustalonych przez CIE. 

Wska�nik ten, w odniesieniu do �ródeł LED nie zawsze 

w pełni umo�liwia uzyskanie jednoznacznych w interpretacji 

wyników [2,3,7]. D���c do wskazania adekwatnej 

w zastosowaniach do współczesnych �ródeł �wiatła metody 

okre�lania ich jako�ci oddawania barw w ameryka�skim 

Narodowym Instytucie Technologii i Normalizacji NIST 

opracowana została metoda CQS.  

Metoda obliczania CQS jest modyfikacj� metody CIE 

Ra (CRI). Do oblicze� wykorzystywane jest 15, innych ni� 
w metodzie CIE Ra (CRI), próbek barwnych – 

charakteryzuj�cych si� wysokim nasyceniem. Ró�nice barw 

okre�lane s�, w bardziej jednorodnej ni� przestrze� uv, 

przestrzeni CIE LAB [8]. Pomimo eliminacji 

niedoskonało�ci metody CIE Ra (CRI)  z 1995 roku oraz 

faktu, �e niektórzy u�ytkownicy chcieliby mie� mo�liwo��, 
aby ich systemy pomiarowe �ródeł �wiatła umo�liwiały 
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w trakcie pomiaru dost�p do informacji o warto�ci tego 

wska�nika [9], metoda CQS nie uzyskała akceptacji CIE 

i nie została zarekomendowana do stosowania ze wzgl�du na 

istniej�ce w niej braki. D���c do opracowania metody oceny 

oddawania barw, pozbawionej wad CQS i CIE Ra (CRI), 

w 2015 roku Illuminating Engineering Society USA 

przedstawiło metod� TM 30-15. 

Metoda IES-TM-30-15 ocenia oddawanie wierno�ci 

barwy wska�nikiem Rf oraz zmiany w nasyceniu barwy jako 

wska�nik Rg. W metodzie tej u�yto 99 próbek barwnych 

rozło�onych równomiernie w całej przestrzeni barw. Po 

o�wietleniu próbek �wiatłem wzorcowym i badanym 

obliczane s� ró�nice barwne w przestrzeni barw CAM02-

UCS. Nast�pnie obliczany jest wska�nik wierno�ci Rf. 

Wybór �ródła wzorcowego zale�ny jest od �ródła badanego. 

Dla �ródeł �wiatła o temperaturze barwowej najbli�szej 

poni�ej 4500 K jest to promiennik Placka, powy�ej 5500 K – 

iluminant D65, a w zakresie (4500÷5500) K – liniowa 

kombinacja D65 i �ródła Plancka. Dla ka�dej próbki 

testowej o�wietlanej �ródłem badanym i �ródłem 

wzorcowym wyznaczane s� współrz�dne barwy (J’,a’,b’), 

które s� grupowane w 16 komórek barwnych o równej 

szeroko�ci. Dla ka�dej komórki wyznaczana jest �rednia 

warto�� (a’,b’), co pozwala na wyznaczenie pola 

ograniczonego 16 punktami dla �ródła wzorcowego i �ródła 

badanego i okre�lnie warto�ci wska�nika Rg. 

Wszystkie z zaprezentowanych metod odnosz� si� do 

danych pomiarowych dotycz�cych wzgl�dnych rozkładów 

widmowych mocy promienistej promieniowania. W zwi�zku 

z czym, elementem kluczowym do rozpocz�cia okre�lania 

oddawania barw �ródeł �wiatła jest pomiar ich rozkładu 

widmowego. Współcze�nie tego rodzaju pomiary, coraz 

cz��ciej s� wykonywane z u�yciem spektroradiometru 

kompaktowego [10, 11].  

 

2. POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE  

 

Oferowane handlowo kompaktowe spektrofotomet-

ryczne systemy pomiarowe, nie zaspokajaj� jednak 

całkowicie oczekiwa� u�ytkowników co do gromadzenia, 

obróbki oraz archiwizacji danych. Przewa�nie umo�liwiaj� 

jedynie zapisanie w postaci pliku tekstowego zmierzonego 

rozkładu widmowego (SPDs). Niekiedy umo�liwiaj� 

równie� okre�lnie jako�ci oddawania barw przy u�yciu 

wska�nika Ra (CRI) [9], pomimo tego i� współczesna 

metrologia promieniowania optycznego oferuje równie� inne 

miary okre�lania tej wielko�ci.  

 

2.1. Aplikdcje dedykowdne 

Współczesna aparatura pomiarowa, zapewnia 

u�ytkownikowi dost�p do numerycznych warto�ci 

zmierzonych wielko�ci. Aplikacje dedykowane cz�sto s� 

w postaci GUI (ang. Graphics User Interface). Przykładowo 

popularne na rynku spektrofotometry firmy StellarNet Inc 

sprzedawane s� z dedykowanym oprogramowaniem 

SpectraWiz [12]. Za jego pomoc�, u�ytkownik mo�e 

wykonywa� pomiary spektrometryczne ró�nych �ródeł 

�wiatła. Nieskomplikowany oraz intuicyjny interfejs, którego 

główny panel został pokazany na rysunku 1, umo�liwia: 

1. wizualizacj� oraz rejestracj� rozkładu widmowego 

promieniowania badanego �ródła �wiatła, 

2. powi�kszenie, przy u�ycia kursora lub klawisza 

wyboru, okre�lonego obszaru rozkładu 

widmowego, 

3. uwzgl�dnienie danych kalibracyjnych systemu 

w trakcie przeprowadzania pomiarów, 

4. zapisanie danych do plików, wybieraj�c przy tym 

krok pomiarowy przechowywanej informacji, 

5. wybór trybu pracy, 

6. wybór parametrów przeprowadzania pomiaru. 

 

 
 

Rys. 1. Panel główny programu SWUpdate firmy 

StellarNet Inc [12] z wizualizacja rozkładu widmowego SPDs 

mierzonej lampy 

 

Do głównych wad tego oprogramowania zaliczy� 

mo�na brak: 

1. kontroli prawidłowo�ci procesu pomiaru, 

2. systematycznego gromadzenia i archiwizacji 

danych pomiarowych, 

3. zapisywania historii pracy oraz danych 

pochodz�cych z przeprowadzanych pomiarów, 

4. wyliczania i analizy parametrów �ródła �wiatła. 

 

Pomimo, �e omawiany przykład nie wyczerpuje rynku 

dedykowanych produktów o podobnej funkcjonalno�ci, 

mo�na uogólni� �e rzadko kiedy doł�czone do produktu 

aplikacje dedykowane spełniaj� bardziej wyrafinowane 

oczekiwania u�ytkownika. W szczególno�ci, je�eli np. 

zachodzi potrzeba przeprowadzenia bada� zmiany 

parametrów technicznych danego �ródła �wiatła w czasie.  

 

2.2. Aplikdcje uniwersdlne 

Istniej� równie� rozwi�zania edukacyjne i badawcze 

gromadz�ce i archiwizuj�ce dane (rysunek 2) 

o wła�ciwo�ciach mierzonego �ródła �wiatła. Przykładem 

takiego systemu jest bezpłatne oprogramowanie SPECCHIO 

słu��ce do gromadzenia i analizy danych 

spektroradiometrycznych [13]. Jednak�e nie umo�liwiaj� 

one kompleksowej analizy parametrów �wietlnych �ródeł 

�wiatła, a ponadto nie s� one wystarczaj�cymi narz�dziami 

do gromadzenia, analizy i obrabiania zebranych danych. 

Architektura SPECCHIO (rysunek 2) pozwala na 

efektywne gromadzenie du�ej ilo�ci wielowymiarowych 

danych oraz dost�p do nich w czasie rzeczywistym. 

Graficzny interfejs u�ytkownika pozwala na równoczesne 

przegl�danie i pobieranie danych. Wad� tego 

oprogramowania jest to, i� nie zawiera on narz�dzi do 

wyznaczania i wizualizacji parametrów opisuj�cych 

oddawanie barw �ródeł �wiatła. 
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Rys3 23 SPECCHIO architektura systemu [13] 

 

Maj�c na uwadze powy�sze niedogodno�ci autorzy 

postanowili opracowa�, na bazie handlowo dost�pnego 

spektroradiometru kompaktowego firmy StellarNet Inc [12], 

system pomiarowy umo�liwiaj�cy wyznaczanie i analiz� 

parametrów opisuj�cych oddawanie barw �ródeł �wiatła3  

 

3. PREZENTACJA OPRACOWANEGO SYSTEMU  

    POMIAROWEGO 

 

Przedstawiony w artykule spektroradiometryczny 

system pomiarowy zaprojektowano z my�l� o tym, aby był 

on przydatnym narz�dziem pomiarowym zarówno dla 

u�ytkowników nieprofesjonalnych jak i dla profesjonalistów 

z dziedziny techniki �wietlnej3  

 

3.1. Struktura i funkcjonalno�ci pomiarowe systemu 

Moduły wchodz�ce w skład architektury tego systemu 

pomiarowego, tworz� struktur� trzypoziomow� (rysunek 3)3 

Pierwszy poziom umo�liwia wybór trybu pracy oraz wyboru 

opcjonalnych ustawie� spektroradiometru i/lub parametrów 

zwi�zanych z pomiarami (np3 liczby próbek pobieranych 

z urz�dzenia, zakresu długo�ci fali, czasu całkowania)3 

Urz�dzenie mo�e pracowa� zarówno w czasie rzeczywistym 

jak tez korzysta� z dany pochodz�cych z bazy DB (ang3 

Data Base) b�d�cej cz��ci� składow� omawianego systemu3 

Drugi poziom oprogramowania umo�liwia pobierane danych 

bezpo�rednio ze spektroradiometru oraz przeprowadzanie 

oblicze� kolorymetrycznych3 Aplikacja umo�liwia 

wczytanie danych dotycz�cych rozkładu widmowego �ródła 

�wiatła wzorcowego (z bazy danych lub z pliku bedacego 

wynikiem pomiaru tym układem)3 Istnieje równie� 

mo�liwo�� zapisywania informacji pochodz�cych 

z pomiarów do bazy danych3 Zapewniono równie�, aby 

układ umo�liwiał pomiar warto�ci pr�du ciemnego detektora 

spektroradiometru3 

Istnieje mo�liwo��, przedstawiania obliczonych 

parametrów kolorymetrycznych zarówno w postaci warto�ci 

liczbowych jak/oraz w graficznej3 

Wyznaczanymi wielko�ciami s�: 

13 poło�enie punktu chromatyczno�ci x,y oraz warto�ci 

X,Y,Z w układzie kolorymetrycznym CIE 1931, 

23 poło�enie punktu chromatyczno�ci w układzie u’,v’ 

CIE 1976, 

33 warto�ci szczegółowych i ogólnego wska�nika 

oddawania barw Ri, CIE Ra (CRI), 

43 warto�ci wska�ników oddawania barw Rf, Rg 

według metody IES TM 30-15 i ich wizualizacja, 

53 warto�ci wska�ników oddawania barw według 

metody NIST CQS (Qs), 

63 rozkładu widmowego mocy promienistej SPDs, 

73 temperatura barwowa najbli�sza Tb3 

 

 
 

Rys3 33 Architektura opracowanego sytemu pomiarowego 

 

3.2. Prezentacja interfejsu graficznego aplikacji oraz  

       porównanie jej mo�liwo�ci z aplikacj� dedykowan� 

Opracowane oprogramowanie umo�liwia wyznaczanie 

parametrów kolorymetrycznych �ródeł �wiatła zarówno dla 

danych pochodz�cych z pomiaru jak i dla wczytanego z bazy 

rozkładu widmowego badanego �ródła (rysunek 4a)3 

Wizualizacj� parametrów kolorymetrycznych �ródeł �wiatła 

realizuj� moduły CIE Ra (CRI) – rysunek 4b, NIST CQS - 

rysunek 4c oraz IES TM 30-15 - rysunek 4d3 Graficzna 

forma przedstawiania danych pomiarowych ułatwia 

u�ytkownikowi ocen� parametry oddawania barw badanego 

�ródła �wiatła3 Fakt i� warto�ci liczbowe opisuj�ce 

oddawanie barw przedstawione s� w ró�nych układach ich 

wyznaczania czyni t� aplikacj� bardzo u�ytecznym 

i przydatnym narz�dziem pomiarowym pomocnym 

w procesie oceniania jako�ci parametrów �ródeł �wiatła3  

W tablicy 1 przedstawiono zestawienie funkcjonalno�ci 

opracowanego spektroradiometrycznego systemu 

pomiarowego w porównaniu ich funkcjonalno�ci 

oferowanych poprzez przyrz�d firmy StellarNet Inc3 Jak 

mo�na zauwa�a� na podstawie danych zawartych w tej 

tabeli, w standardowej wersji przyrz�d StellarNet umo�liwia 

jedynie wyznaczanie rozkładu widmowego �ródeł �wiatła 

SPDs3 W zwi�zku z czym, nie posiada on funkcjonalno�ci 

oferowanych przez opracowany przez autorów 

spektroradiometryczny system pomiarowy3  

 
Tablica 13 Funkcjonalno�ci aplikacji spektroradiometrycznych 

 
Wyznaczanie 

 
Tb [K] Ra Rf Rg Qs SPDs 

aplikacja StellarNet – – – – – v 

aplikacja autorska  v v v v v v 

 

Do zalet opracowanej aplikacji pomiarowej nale�y zaliczy�: 

13 modułowo�� systemu, 

23 kontrol� prawidłowo�ci procesu pomiaru, 

33 przejrzyste przedstawianie wyników oblicze�, 

43 systematyczne gromadzenie i archiwizacj� danych, 

53 mo�liwo�� pomiaru rozkładu widmowego mocy 

promienistej SPDs, 

63 wyliczanie i analiz� parametrów 

kolorymetrycznych �ródła �wiatła3 
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Cutery pierwsue pouycje powy�suego uestawienia opisuj� 

cechy u�ytkowe opracowanego oprogramowania. 

Z naukowo-badawcuego punktu widuenia istotne s� jednak 

wła�ciwo�ci metrologicune tego systemu. Wpływaj� na nie 

wymienione w ostatnich dwóch punktach powy�suego 

uestawienia funkcjonalno�ci. 

 

  
a) b) 

 

  
c) d) 

 
Rys. 4. Widok interfejsu graficunego: a) wcuytywanie roukładu 

widmowego; b) wiuualiuacja w systemie NIST CQS; c) 

wiuualiuacja w systemie CIE CRI; d) wiuualiuacja w systemie 

IES TM 30-15 

 

3.3. Wła�ciwo�ci metrologiczne opracowanego systemu 
 

W uwi�uku u ogranicuona obj�to�ci� niniejsuego 

opracowania, w artykule nie uawarto informacji na temat 

parametrów u�ytego w opracowanym systemie pomiarowym 

spektroradiometru kompaktowego poniewa� ich omówienie 

mo�na unale�� w publikacjach: „Dokładno�� pomiarowa 

spektroradiometrów typu CCD” [10] orau „Istotne parametry 

spektroradiometru wielokanałowego” [11]. 

Wła�ciwo�ci metrologicune opracowanego systemu 

uostały okre�lone na podstawie uestawienia wyników 

pomiarów parametrów kolorymetrycunych ró�nego typu 

�ródeł �wiatła. Ta sama lampa była mieruona omawianym 

systemem pomiarowym i jej parametry były porównywane 

u warto�ciami uuyskanymi podcuas pomiarów 

laboratoryjnym spektroradiometrycunym systemem 

pomiarowym Optronic OL750 [14]. Ten uunawany 

mi�duynarodowo jako wurcowy, spektroradiometrycuny 

system pomiarowy składa si� u:  

1. podwójnego monochromatora na uakres długo�ci 

fali od 200 nm do 30000 nm, dokładno�ci 

ustawienia długo�ci fali %05,0± , dyspersji 

2nm/mm i cu�stotliwo�ci cuopera regulowanej w 

uakresie od 10 Hu do 350 Hu, 

2. układu detekcyjnego OL 750-HSD-310 PMT (AC) 

ubudowanego pruy u�yciu fotopowielacua, 

pracuj�cego uakresie pomiarowym fotopr�dów od 

10
-6

 A do 10
-8

 A, w uakresie długo�ci fali od 200 

nm do 800 nm. Napi�cie uasilaj�ce fotopowielacua, 

uapewniaj�ce jego liniow� prac�, mo�e by� 

regulowane w uakresie od 500 V do 1100 V. 

3. układu detekcyjnego OL 750-HSD-300 Si (AC) 

uawieraj�cego fotodetektor kruemowy na uakres 

długo�ci fali od 200 nm do 1100 nm, pracuj�cego w 

uakresie fotopr�dów od 10
-3

 A do 10
-11

 A, 

4. kontrolera steruj�cego monochromatorem, 

5. komputera PC słu��cego do ubierania danych 

pomiarowych. 

 

4. POMIAR I ANALIZA PARAMETRÓW  
    KOLORYMETRYCZNYCH WYBRANYCH  
    �RÓDŁA �WIATŁA 
 

W tablicy 2, 3 orau 4 pruedstawiono warto�ci 

parametrów kolorymetrycunych wybranych �ródeł �wiatła. 

W Tablicy 2 uestawiono parametry 60 W �arówki Osram 

orau sodowej pampy lampy wysokopr��nej Philips. Tablica 

3 uawiera uestawienie danych dotycu�cych ciepłobiałej 

i chłodno białej �wietlówki typu T8, a tablica 4 dotycuy 

lamp typu LED Lumileds, charakteryuuj�cych si� ciepł� 

i uimn� temperatur� barwow�. Dane uawarte w tablicat, 

uostały wyunacuone na podstawie pomiarów: 

- opracowanym (kolumna SA - System Autorski), 

- laboratoryjnym (kolumna SL – System Laboratoryjny) 

spektroradiometrycunym układem OL 750. Warto�ci, 

parametrów kolorometrycunych �ródeł �wiatła, 

wyunacuone w tym układuie uostały pruyj�te jako 

wuorcowe.  
 

Tablica 2. Parametry kolorymetrycune �arówki orau lampy 

wyładowcuej HPS 

 
�arówka Osram 60W Lampa wyładowcza HPS 

 
SA SL ∆ SA SL ∆

Tb [K] 2814 2812 -2 2262 2236 -26 

Ra 100 100 0 65 63 -2 

Rf 100 100 0 28 25 -3 

Rg 100 99 -1 -23 -28 -5 

Qs 98 98 0 65 65 0 

 
Tablica 3. Parametry kolorymetrycune �wietlówek 

 
�wietlówka ciepłobiała �wietlówka zimno-biała 

 
SA SL ∆ SA SL ∆

Tb [K] 2958 2940 -18 4254 4289 35 

Ra 86 85 -1 64 63 -1 

Rf 54 51 -3 16 13 -3 

Rg 2 2 0 -82 -87 -5 

Qs 82 80 -2 65 64 -1 

 

Ró�nica pomi�duy warto�ci� danej wielko�ci, 

wyunacuon� systemem autorskim a warto�ci� wuorcow�, 

ounacuona jest jako i umiesucuona w trueciej kolumny 

ka�dej tabeli. Na podstawie danych uawartych w tablicy 2, 3 

orau 4 mo�na stwierdui�, �e ró�nice w warto�ciach 

parametrów kolorymetrycunych �ródeł �wiatła 

wyunacuonych pruy u�yciu opracowanego sytemu s� 

unikomo małe w stosunku do warto�ci wyunacuonych 

w układuie pruyj�tym jako wuorcowy.  

 
Tablica 4. Parametry kolorymetrycune lamp LED 

 
LED 3000 K LED 5000 K 

 
SA SL ∆ SA SL ∆

Tb [K] 3071 3070 -1 4834 4921 87 

Ra 95 94 -1 73 72 -1 

Rf 87 87 0 32 30 -2 

Rg 80 80 0 -26 -30 -4 

Qs 93 92 -1 74 73 -1 

 

Najwi�ksu� ró�nic� warto�ci pomiarowych temperatury 

barwowej Tb, wynosu�c� 87 K, odnotowano w pruypadku 
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lampy typu LED 5000 K. Jednak�e mo�na t� warto�� 

przyj�� jako dopuszczaln� przy przeprowadzaniu pomiarów 

lamp słu��cych do o�wietlenia ogólnego, poniewa� w tego 

typu aplikacjach przyjmuje si�, �e zmierzona warto�� 

temperatury barwowej nie powinna odbiega� wi�cej jako 

100 K od warto�ci rzeczywistej. 

 

5. WNIOSKI 

 

Niniejszy artykuł opisuje system pomiarowy 

zbudowany na bazie kompaktowego spektroradiometru 

StellarNet Inc. W omawianym systemie, na bazie pomiaru 

rozkładu widmowego promieniowania emitowanego przez 

�ródła �wiatła okre�lane s� ich parametry kolorymetryczne. 

Wyznaczane jest poło�enie punktu chromatyczno�ci oraz 

temperatura barwowa Tb. Charakteryzowane jest równie� 

oddawanie barw wyra�one wska�nikami opisanymi w 

systemie CIE Ra (CRI), Qs (NIST CQS) oraz Rf, Rg (IES TM 

30-15).  

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, 

stwierdzono �e dla przeprowadzania tym systemem pomiaru 

parametrów �ródeł �wiatła słu��cych do o�wietlenia 

ogólnego dokładno�� pomiarowa tego sytemu jest 

wystarczaj�ca, poniewa� nawet dla lamp chłodno-białych 

typu LED ró�nica pomi�dzy warto�ci� temperatury 

barwowej Tb wyznaczon� opracowanym systemem, a 

warto�ci� zmierzon� przyrz�dem uznanym za wzorcowy 

wynosi mniej jak 100 K, czyli nie przekracza warto�ci 

uznanej jako graniczna przy przeprowadzaniu pomiarów 

lamp słu��cych do ogólnych celów o�wietleniowych. 

Ponadto niezale�nie od przyj�tego systemu słu��cego do 

opisu oddawania barw �ródeł �wiatła ró�nice w warto�ci 

zmierzonej w porównaniu do warto�ci wyznaczonej 

przyrz�dem wzorcowym maksymalnie wynosz� 5. Wynik 

ten mo�na uzna� za bardzo dobry, poniewa� dopiero 

liczbowa zmiana wska�nika Ra  o wi�cej jak 5 skutkuje tym 

�e człowiek ró�nie percypuje to o�wietlenie. Zmiany 

w warto�ci Ra na poziomie ni�szym ni� 5 nie wpływaj� na 

zmiany odczu� wizualnych u człowieka. 

Dalszy rozwój omawianego systemu, zakłada jego 

uzupełnienie o rozszerzony sposób gromadzenia danych w 

postaci bazy danych, z danymi dotycz�cymi rozkładów 

widmowych lamp, dost�pnej za po�rednictwem sieci 

internetowej. 
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THE SPECTROPHOTOMETRIC SYSTEM FOR MEASUREMENTS AND ANALYSIS 

OF LIGHT SOURCES COLOR RENDERING PROPERTIES  
 

This article describes a measurement system, used in the field of optical radiation metrology. The measurement system, 

proposed by the authors, was built using a commercially available spectrophotometer of StellarNet Inc, equipped with 

author's design software to communicate with the computer. The presented system has capability to determinate the 

colorimetric parameters of the radiation emitted by light sources, based on the relative radiated power spectral measurements. 

It also can provide color rendering properties of the light sources analysis by using different metrics – CIE Ra (CRI), Qs 

(NIST CQS) and Rf, Rg (IES TM 30:15). The system architecture is build base on three levels: initial settings as work mode, 

hardware specification etc., data processing and visualization. All functionalities are available through a simple, multi-tasking 

graphical interface, that consists of three modules: data collection, processing and archiving. Such a modularity insures 

transparent and systematical gathering of the measured data, ordering them both: thematically and temporally. The data 

archiving module allows to create a database, that permits users to observe time dependent differences in the light source 

parameters during their use. The database also enables monitoring and analysis light sources parameters. Further development 

of this measurement system, assumes an extension of the way information is collected. We plan to create an online database, 

aiming to collect information carried out anywhere in the world. 

 

Keywords: color rendering, light sources, GUI, DB. 
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Streszczenie: Tematem pracy jest analiza materiałowa, analiza 

wła�ciwo�ci elektrycznych prowadników elektrod dosercowych 

stosowanych w stymulatorach. Ró�ne elementy prowadników 

przebadano za pomoc� mikroskopu skaningowego oraz mostka 

RLC. Autorzy wykonali analiz� składu chemicznego prowadników 

elektrod oraz wykre�lili charakterystyk� impedancji próbek  

w zakresie cz�stotliwo�ci kilohercowych. Otrzymane wyniki bada� 

maj� na celu zweryfikowa� przydatno�� tego typu materiałów do 

konstrukcji elementów matryc wieloelektrodowych pobudzaj�cych 

komórki nerwowe lub fotoreceptory. 

 

Słowa kluczowe: prowadnik elektrody dosercowej, elektroda 

dosercowa, stymulator serca, defibrylator serca, stal nierdzewna, 

wła�ciwo�ci materiałowe, wła�ciwo�ci elektryczne. 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  
 

Przedmiotem prezentowanych bada� s� wła�ciwo�ci 

materiałowe oraz elektryczne metali i stopów metali 

stosowanych w medycynie. Pierwszy etap bada� dotyczy 

stali chirurgicznej, któr� pozyskano z elementów 

wchodz�cych w skład prowadników elektrod dosercowych. 

W kolejne etapy pracy badawczej autorzy skoncentruj� si� 

na wła�ciwo�ciach elementów wykonanych z metali 

szlachetnych.  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów  

z u�yciem mikroskopu skaningowego oraz mostka RLC. 

Podstawowym zastosowaniem tego typu prowadników 

elektrod dosercowych jest usztywnienie elektrody, tak, aby 

po implantacji znalazła si� ona w prawidłowym poło�eniu. 

Prowadnik elektrody dosercowej jest elementem 

jednorazowym i przy ka�dej implantacji jest do wyboru 

kilka rodzajów prowadników o ró�nej długo�ci oraz 

charakteryzuj�cych si� ró�nymi stopniami twardo�ci. Ze 

wzgl�du na biozgodno�� zastosowanych materiałów oraz ich 

dobr� przewodno�� elektryczn�, autorzy wskazuj� na 

mo�liwo�� zastosowania tego typu specjalistycznych 

wyrobów do budowy matryc sensorycznych dla osób  

z wadami wzroku oraz matryc wieloelektrodowych dla osób 

ze schorzeniami układu nerwowego. Tego typu matryce s� 

wykorzystywane m.in. do stymulacji fotoreceptorów 

siatkówki co prowadzi do cz��ciowego przywrócenia funkcji 

wzroku [1-4]. Jednym z proponowanych rozwi�za� jest 

implementacja mikrochipów CMOS pod prze�roczyst� 

warstw� siatkówki, które zast�puj� zdegenerowane 

fotoreceptory [5, 6]. Inne zastosowania to stymulacja 

�ywych sieci neuronowych [7-9]  

2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT  
    ELEKTROD DOSERCOWYCH 
 

Elektrody dosercowe s� integraln� cz��ci� 

wszczepianych urz�dze� kardiologicznych takich jak: 

stymulator serca lub defibrylator serca. Elektrody 

stymulatora charakteryzuj� si� mniejsz� ilo�ci� kanałów oraz 

innym zako�czeniem ko�cówki stymuluj�cej ni�  

w przypadku elektrod defibracyjnych. W przypadku 

stymulacji serca układ stymuluj�cy składa si� ze stymulatora 

oraz elektrody. Układ stymuluj�cy ma za zadanie 

stymulowa� oraz sterowa�. Elektroda stymulatora ma za 

zadanie zamyka� obwód elektryczny mi�dzy stymulatorem  

a sercem. Elektroda stymulatora to zaizolowany  

i wytrzymały, a zarazem elastyczny przewód, którego 

zadaniem jest przenosi� impuls elektryczny ze stymulatora 

do serca. Stymulator mo�e mie� nawet kilka elektrod, jest to 

uzale�nione od jego typu. Zazwyczaj elektroda jest 

umieszczana na wewn�trznej powierzchni serca, ale s� 

równie� elektrody nasierdziowe, czyli, umieszczane na 

powierzchni zewn�trznej [10]. Elektrody dosercowe s� 

projektowane do pracy impulsowej przy napi�ciu od 0,5 V 

do 5 V i czasie trwania impulsu 0,2-1 milisekundy [11]. 

Materiał, z którego wykonywane s� elektrody musi by� 

dobrym przewodnikiem, nie ulega� zniszczeniu oraz korozji, 

nie by� podatny na elektroliz� oraz nie powodowa� 

zapalenia. Nowatorskim rozwi�zaniem było zastosowanie 

materiału Elgiloy (Elgin National Watch Co) jest to stop 

kobaltu, �elaza, chromu, molibdenu, niklu, manganu. 

Stosowane s� te� inne materiały takie jak: azotan tytanu, 

stop platyna-iryd, napylanie powierzchni proszkiem 

platynowym, azotan tytanu, tlenek irydu na tytanowej 

powierzchni - materiały te pozwalały równie� na 

wytworzenie struktury porowatej. Kolejnym materiałem, 

który znalazł zastosowanie w stymulatorach jest w�giel - 

materiał biokompatybilny, nieaktywny tkankowo, maj�cy 

du�� odporno�� mechaniczn� oraz dobre progi stymulacji. 

Obecnie najcz��ciej stosowanym materiałem s�: tytan, tlenek 

tytanu, stopy tytanu, tytan pokrywany warstw� irydu. 

Materiały te daj� niskie progi pobudliwo�ci, mał� 

polaryzacj� tkanek s�siaduj�cych z elektrod� [12]. Badania 

wła�ciwo�ci elektrycznych elektrod o ró�nym składzie 

materiałowym mo�na odnale�� mi�dzy innymi  
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u R. W. de Boer i A. van Oosterom [13] oraz u T. Ragheb i 

L. A. Geddes [14]. 

 

3. MATERIAŁ I METODYKA BADA� 

 

3.1. Skład chnmiczny i budowa nlnktrod 

Materiałem do bada� były prowadniki u�ywanych 

elektrod dosercowych składaj�ce si� z metalowego drutu 

zako�czonego kopuł�. Elektrody dosercowe otrzymano do 

bada� z I Kliniki Kardiologii Samodzielnego Publicznego 

Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.  

W placówce wszczepiane s� ró�ne modele elektrod 

dosercowych takich firm jak np.  Biotronic, Medtronic, St. 

Jude. 

Na przedstawionym materiale badawczym wykonano 

badanie makroskopowe z u�yciem dwóch egzemplarzy 

prowadników elektrod. Zbadano: powierzchni� elementu 

wewn�trznego elektrody w postaci drutu zako�czonego 

kopuł�, analiz� składu chemicznego oraz widmo składu 

chemicznego. Badanie makroskopowe dwóch elementów 

wewn�trznych elektrody dosercowej przedstawiono na 

kolejnych rysunkach. 

 
Tablica 1. Wygl�d i dane techniczne dwóch elektrod wewn�trznych 

wykorzystanych do bada� [18]. 

 

 Elektroda 1 Elektroda 2 

Nazwa 

urz�dzenia 

Prowadnik elektrody 

dosercowej z 

ł�cznikiem IS-1 

Prowadnik elektrody 

dosercowej z 

ł�cznikiem DF-1 RV 

Producent Medtronic St. Jude Medical 

Model IS-1 BI No. 14-52 

�rednica 0,36 mm 0,34 mm 

Długo�� 46 cm 44 cm 

Zdj�cie 

prowadnika 

 

 

 
Rys. 1. Wygl�d powierzchni zako�czenia prowadnika elektrody 

dosercowej numer 1 z miejscem analizy składu chemicznego 

 

Analiz� powierzchni rdzeni, analiz� składu 

chemicznego oraz widmo składu chemicznego powierzchni 

prowadników wykonano z wykorzystaniem mikroskopu 

skaningowego JOEL JSM 5400 z przystawk� EDX.  

Uzyskane wyniki wskazuj�, �e zarówno zako�czenie 

prowadników w postaci kulistej kopuły jak te� same rdzenie 

s� wykonane z tej samej stali wysokostopowej.  Niewielkie 

ró�nice s� tylko na poziomie składu procentowego  

i wagowego pierwiastków stopowych, co przedstawiono  

w tablicach 1 i 2. Rezultaty bada� na przykładzie 

prowadnika elektrody nr 1 przedstawiono na rysunkach 1-3. 

Wygl�d powierzchni zako�czenia prowadnika 

elektrody dosercowej nr 1 z zako�czeniem w kształcie 

kulistym pokazano na rysunku 1. 

 

 
Rys. 2. Wygl�d powierzchni prowadnika elektrody dosercowej 

numer 1 

 
Widmo składu prowadnika elektrody dosercowej numer 1 

przedstawia rysunek 3. Skład chemiczny prowadników elektrod 

dosercowych umieszczono w tablicach 1 i 2. 

 

 
 

Rys. 3. Widmo składu chemicznego prowadnika elektrody 

dosercowej nr 1 

 
Tablica 1. Skład chemiczny prowadnika elektrody dosercowej 

numer 1 
 

Pierwiastek Procent wagowy, % Procent atomowy, % 

Si  0,88 1,72 

Cr 20,78 21,88 

Mn 0,95 0,95 

Fe 68,85 67,49 

Ni 8,54 7,96 

 
Tablica 2: Skład chemiczny prowadnika elektrody dosercowej 

numer 2 

 
Pierwiastek Procent wagowy, % Procent atomowy, % 

Si  0,74 1,45 

Cr 19,23 20,32 

Mn 0,89 0,89 

Fe 68,35 67,24 

Ni 10,79 10,10 

 

Budowa prowadników elektrod dosercowych oraz 

samych elektrod mo�e charakteryzowa� si� du�� 
ró�norodno�� materiałów: od materiałów tantalowych, 
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poprzez stopy platyna-iryd, w�giel a� do stali stopowej, 

która jest stosowana głównie z powodu niskiego kosztu 

materiału. Kształt prowadnika to drut zako�czony 

elementem kulistym, który równie� jest wykonany ze stali 

stopowej. Na podstawie analizy składu chemicznego obu 

prowadników elektrod dosercowych mo�na stwierdzi�, �e 

ich skład chemiczny jest taki sam, je�eli chodzi o pierwiastki 

składowe s� tylko niewielkie ró�nice, je�eli chodzi o ilo�� 

poszczególnych pierwiastków składowych w stopie. 

Podobnie na podstawie analizy materiałowej dwóch 

kulistych zako�cze� dwóch rdzeni elektrod dosercowej 

mo�na stwierdzi�, �e ich skład chemiczny, je�eli chodzi  

o wyst�puj�ce pierwiastki jest taki sam wyst�puj� jedynie 

niewielkie ró�nice ilo�ci pierwiastków składowych w tych 

dwóch elementach. 

Analiza składu materiałowego wskazuje, �e do 

produkcji tego typu elektrod wykorzystano stal 

austenityczn� 304. Stale z tej grupy nie zawieraj� w swoim 

składzie domieszki molibdenu. Gatunek 304 powszechnie 

u�ywany jest w przemy�le spo�ywczym ze wzgl�du na 

chemiczn� oboj�tno�� w kontakcie z produktami 

spo�ywczymi, a tak�e w kontakcie z detergentami do 

czyszczenia produktów. Nie jest podatny na korozj� pod 

wpływem działania kwasów wyst�puj�cych w artykułach 

spo�ywczych. Stal jest równie� przeznaczona na tworzenie 

wyposa�enia szpitalnego, wyposa�enia w in�ynierii 

chemicznej [15, 16]. 

 

3.2. Wła�ciwo�ci elektryczne 

Pomiary wła�ciwo�ci elektrycznych stopów metali 

wykonano metod� czteropunktow� [17] za pomoc� mostka 

LCR MOTECH MT 4090, w zakresie cz�stotliwo�ci 100 Hz 

do 200 kHz. Na rysunkach 4-5 przedstawiono zmierzone 

charakterystyki cz�stotliwo�ciowe komponentów sond 

medycznych. Wszystkie próbki miały jednakow� długo�� – 

25 cm.  

 

 

 
Rys. 4. Charakterystyka modułu impedancji Z i k�ta fazowego � 

od cz�stotliwo�ci dla prowadnika elektrody dosercowej   

IS-1 BI, l=25 cm 

 

 

 
 

Rys. 5. Charakterystyka modułu impedancji Z i k�ta fazowego � 

od cz�stotliwo�ci dla prowadnika elektrody dosercowej  

14-52, l=25 cm 

 

Zbadane elementy wykazuj� dobr� przewodno�� 

elektryczn� w szerokim zakresie cz�stotliwo�ci.  

W zale�no�ci od próbki rezystancja DCR miała warto�� od 

1,72 � dla prowadnika elektrody dosercowej IS-1 BI do 

1,92 � dla prowadnika elektrody dosercowej 14-52. 

Wzgl�dem danych dla elektrod podanych w tablicy 1 

(�rednica elektrod 0,36 mm i 0,34 mm, długo�� pomiarowa - 

25 cm) warto�ci te pokrywaj�ce si� z warto�ciami 

katalogowymi dla stali AISI 304L, która charakteryzuje si� 

rezystywno�ci� � = 73,0*10
-8

 �*m [16]. Jednak�e, wraz ze 

wzrostem cz�stotliwo�ci sygnału ujawnia si� indukcyjny 

charakter próbek. Mo�e to mie� negatywne konsekwencje 

podczas transmisji sygnałów o wy�szych ni� zmierzone 

cz�stotliwo�ciach.  

 

4. WNIOSKI KO�COWE 

 

Otrzymane wyniki bada� wskazuj� na zbli�ony skład 

jako�ciowy poszczególnych elementów prowadników 

elektrod, typowy dla stali chirurgicznych. Jest to materiał 

stosunkowo tani i łatwy w produkcji. Ponadto, przebadane 

próbki miały dobre wła�ciwo�ci elektryczne. W zwi�zku  

z tym tego typu cienkie, długie i elastyczne elektrody mog� 

zosta� u�yte do transmisji sygnałów w cz�stotliwo�ciach 

kilohercowych o niewielkim poziomie mocy. Jednym  

z zastosowa�, który b�dzie dalszym kierunkiem bada� 

b�dzie wykorzystanie elementów elektrod dosercowych do 

opracowania biosensorów i matryc sensorycznych 

umieszczanych wewn�trz organizmu. 

Koszty udziału w konferencji MKM’2017 s� 

finansowane w ramach stypendium konferencyjnego 

Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. 
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ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF METAL MATERIALS USED  

IN STYMULATION ELECTRODES GUIDES 
 

The subject of the presented studies were material and electrical properties of the components of the electrodes. In the 

paper presents results of measurements using a scanning microscope and RLC bridge. The authors have analyzed the 

electrochemical composition of the electrodes and have characterized the impedance characteristics of the samples in the 

kilohertz frequency range. Basic use of these types of electrodes is found in pacemakers and heart defibrillators, where their 

task is to impulse the implanted device. The results of the study indicate a similar quality composition of various electrode 

specimens, typical of surgical steel. Due to the biocompatibility of the materials used and their good electrical conductivity, 

the authors point to the possibility of using this type of specialist products for the construction of other medicine devices. One 

application that will be the further direction of research will be the use of cardiac electrodes to develop biosensors and 

sensory matrices placed inside the body. 

 

Keywords: cardiac lead guide, stimulation, electrodes for cardiac devices, implanted devices, alloy steel, material 

properties, electrical properties. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono przykłady u�ycia 

transformacji TOP-HAT do przetwarzania sekwencji 

termogramów. Zaprezentowano podstawy teoretyczne morfologii 

matematycznej w zastosowaniu do przetwarzania obrazów 

termalnych. Celem przetwarzania była korekcja niejednorodno�ci 

nagrzania powierzchni próbki badanego materiału zawieraj�cej 

defekty o ró�nych gł�boko�ciach. Do okre�lenia rozmiaru i kształtu 

elementu strukturalnego u�ytego w transformacji TOP-HAT 

zaproponowano kryterium oparte na poj�ciu odległo�ci pomi�dzy 

obiektami w wielowymiarowej przestrzeni cech. W wyniku bada�

stwierdzono, �e najwi�ksz� wra�liwo�� na wielko�� elementu 

strukturalnego wykazuje odległo�� euklidesowa. 

Słowa kluczowe: Badania nieniszcz�ce, termografia aktywna, 

morfologia matematyczna, transformata TOP-HAT. 

1. WPROWADZENIE

1.1. Aktywna termografia w podczerwieni 
Aktywna termografia w podczerwieni definiuje zbiór 

metod, pozwalaj�cych na wykrywanie nieci�gło�ci 

w materiałach, w szczególno�ci w pobli�u powierzchni 

badanej próbki [1-3]. W metodach termografii aktywnej 

powierzchnia próbki badanego materiału poddawana jest 

wymuszeniu cieplnemu o �ci�le okre�lonym przebiegu 

w czasie. Nast�pnie przeprowadza si� rejestracj�

nieustalonego pola temperatury na tej powierzchni  

z u�yciem kamery termowizyjnej, współpracuj�cej z kart�

framegrabbera i odpowiednim oprogramowaniem [4]. 

W kolejnym etapie procedury badawczej przeprowadza si�

przetwarzanie zarejestrowanych sekwencji termogramów. 

Do tego celu wykorzystuje si� zaawansowane procedury 

przetwarzania obrazów [5-7]. 

Oprócz wykrywania defektów mo�liwa jest ich 

charakteryzacja [2]. Pozwala ona na okre�lenie gł�boko�ci 

defektu, pola powierzchni lub innych parametrów 

ilo�ciowych. Bardzo wa�nym warunkiem poprawnej 

identyfikacji defektów jest jednorodno�� nagrzania 

powierzchni badanej próbki, w szczególno�ci je�eli wyniki 

pomiarów termowizyjnych stanowi� dane wykorzystywane 

w algorytmach uczenia maszynowego [8-10]. Niestety 

cz�sto w wyniku eksperymentu uzyskuje si�

nierównomierny rozkład strumienia cieplnego na badanej 

powierzchni. Z tego powodu niezb�dna jest korekcja 

niejednorodno�ci nagrzania [1]. 

1.2. Transformacja TOP-HAT
Morfologia matematyczna jest jednym z narz�dzi 

wykorzystywanych w komputerowym przetwarzaniu 

obrazów [5]. Metody morfologiczne pozwalaj� na 

dokonywanie zło�onych operacji, zwi�zanych z kształtem 

i wzajemnym poło�eniem elementów sceny analizowanego 

obrazu. Podstaw� przetwarzania morfologicznego jest 

reprezentacja obrazu w postaci binarnej lub jako funkcji 

odwzorowuj�cej poziomy jasno�ci. Dodatkowo, niezwykle 

wa�nym zagadnieniem jest dobór kształtu i rozmiaru 

elementu strukturalnego. Element strukturalny jest obrazem 

o �ci�le okre�lonym kształcie i rozmiarze. W trakcie 

działania procedur morfologicznych na pikselach obrazu 

i pikselach elementu strukturalnego s� dokonywane operacje 

arytmetyczne, dlatego  te� dobór kształtu i rozmiaru 

elementu strukturalnego ma zasadniczy wpływ na wynik 

operacji morfologicznych [11]. 

Morfologia matematyczna udost�pnia m.in. nast�puj�ce 

operacje, u�yteczne przy przetwarzaniu obrazów [6, 11]: 

• dylacja, 

• erozja, 

• otwarcie morfologiczne. 

W przypadku obrazu J(x,y), zawieraj�cego elementy 

(piksele) o warto�ciach rzeczywistych, dylacj� okre�la 

zale�no��: 

( ) ( )( ) ( ){
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gdzie: B(r,s) – element strukturalny. 

Erozj� obrazu J(x,y) mo�na przedstawi� jako: 

( ) ( )( ) ( ){
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−

+++=
∈ .        (2) 

Ostatecznie otwarcie morfologiczne obrazu J(x,y) 

elementem strukturalnym B(r,s) definiuje si� jako 

nast�puj�ce zło�enie operacji dylacji i erozji: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )srBsrByxJEDsrByxJO ,,,,,,,, = .(3) 

W niniejszej pracy, do przetwarzania sekwencji 

termogramów powierzchni badanych próbek materiału 
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zastosowano  transformacj� TOP-HAT. Bazuje ona 

bezpo�rednio na operacji morfologicznego otwarcia obrazu 

(zal. 3): 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )srByxJOyxJsrByxJTH ,,,,,,, −= .       (4) 

Analizuj�c zale�no�� (4) mo�na stwierdzi�, �e 

transformata TOP-HAT, jako wynik transformacji (4), jest 

ró�nic� pomi�dzy obrazem J(x,y) a otwarciem tego obrazu 

przeprowadzonym z u�yciem elementu strukturalnego B(r,s). 

W niniejszej pracy, opisywane procedury morfologiczne 

zastosowano do  termogramów powierzchni badanych 

próbek materiału zarejestrowanych w badaniach 

eksperymentalnych. W takim przypadku otwarcie 

morfologiczne (zal. 3) mo�e by� interpretowane jako 

niejednorodne tło termalne [12], natomiast zastosowanie 

transformacji TOP-HAT (zal. 4) winno prowadzi� do 

skorygowania wpływu niejednorodnego nagrzania 

powierzchni badanej próbki materiału w polu widzenia 

termogramu. 

1.3. Odległo�ci w wielowymiarowej przestrzeni cech
Podstawowymi obiektami przetwarzanymi przez 

algorytmy uczenia maszynowego w zagadnieniach 

wykrywania i charakteryzacji defektów s� przebiegi czasowe 

temperatury powierzchni badanej próbki, rejestrowane dla 

poszczególnych elementów tej powierzchni, 

reprezentowanych w polu widzenia termogramu przez 

piksele obrazu [9, 10]. Przebieg temperatury uzyskany dla 

wybranego piksela mo�e by� reprezentowany jako punkt 

w n-wymiarowej przestrzeni cech, przy czym cechy s�

okre�lone jako kolejne chwile czasowe rejestracji procesu 

wymiany ciepła zachodz�cego w badanej próbce. Przy tak 

ustalonej interpretacji mo�liwe jest obliczenie odległo�ci 

pomi�dzy obiektami. W niniejszej pracy przeprowadzono 

przetwarzanie morfologiczne sekwencji termogramów 

powierzchni badanej próbki przy ró�nych wielko�ciach 

i kształtach elementu strukturalnego. Do oceny efektywno�ci 

przetwarzania zastosowano nast�puj�ce kryteria: 

• �rednia odległo�� pomi�dzy obiektami 

reprezentuj�cymi piksele w obszarach defektów 

opisana zale�no�ci�: 
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gdzie: Ndef – liczba par pikseli w obszarze defektów, dk,l 

– odległo�� obliczana dla ka�dej pary pikseli 

w obszarach defektów, Odef – zbiór pikseli nale��cych 

do obszarów defektów. 

• �rednia odległo�� pomi�dzy obiektami 

reprezentuj�cymi piksele w obszarze tła (obszarze 

pozbawionym defektów) opisana zale�no�ci�: 
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gdzie: Ns – liczba par pikseli w obszarze tła, dk,l – 

odległo�� obliczana dla ka�dej pary pikseli w obszarze 

tła, Os – zbiór pikseli nale��cych do obszaru tła. 

• ró�nica pomi�dzy �redni� odległo�ci� w obszarach 

defektów a �redni� odległo�ci� w obszarze tła, opisana 

zale�no�ci�: 

sdef DDD −=    (7) 

Kryteria okre�lone wzorami (5)-(7) wymagaj� podania 

zale�no�ci definiuj�cych metryki dk,l. W niniejszej pracy 

wykorzystano trzy definicje odległo�ci (metryk) pomi�dzy 

obiektami, tj. odległo�� euklidesow�, standaryzowan�

odległo�� euklidesow� oraz odległo�� Mahalanobisa. 

Odległo�� euklidesowa mo�e by� opisana za pomoc�

zale�no�ci [11]: 

( )( )Tlklked xxxx −−= ,   (8) 

gdzie: xk, xl – wektory reprezentuj�ce obiekty 

w wielowymiarowej przestrzeni cech, T – operator 

transpozycji macierzy.  

Standaryzowan� odległo�� euklidesow� definiuje si� jako 

[11]: 

( ) ( )Tlklksed xxVxx −−=
−1 ,  (9) 

gdzie: V
-1 

– macierz odwrotna do diagonalnej macierzy 

wariancji ró�nic pomi�dzy odpowiadaj�cymi sobie 

współrz�dnymi wektorów xk i xl.  

Odległo�� Mahalanobisa opisuje wyra�enie [11]: 

( ) ( )T

lklkmd xxCxx −−=
−1 ,  (10) 

gdzie: C – macierz kowariancji. 

2. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

2.1. Stanowisko pomiarowe 

Badania eksperymentalne maj�ce na celu rejestracj�

sekwencji termogramów powierzchni badanej próbki 

materiału przeprowadzono na stanowisku pomiarowym, 

którego schemat zaprezentowano na rysunku 1. W skład 

stanowiska wchodz� nast�puj�ce elementy: zamkni�ta 

komora badawcza (1) pozwalaj�ca na odizolowanie procesu 

pomiarowego od niekorzystnego wpływu promieniowania 

otoczenia, długofalowa, niechłodzona kamera termowizyjna 

FLIR ThermaCAM PM595 (2) z detektorem 

mikrobolometrycznym o rozdzielczo�ci 320x240 pikseli, 

rozdzielczo�ci termicznej NETD = 100 mK i dokładno�ci 

w warunkach kalibracji ±2 
o
C lub ±2%, dwa �ródła 

wymuszenia cieplnego (3) o ł�cznej mocy 500 W, badana 

próbka materiału (4), komputer osobisty (5) wyposa�ony 

w cyfrow� kart� rejestracji sekwencji termogramów PCI 

IC2-DIG16 frame grabber firmy Imaging Technology 

i dedykowane oprogramowanie FLIR Researcher, steruj�ce 

kamer�. 

2.2. Metodyka bada�

W badaniach eksperymentalnych u�yto próbki 

wykonanej z polimetakrylanu metylu ze sztucznie 

wytworzonymi defektami powietrznymi. Dyfuzyjno��

próbki oszacowano na ok. 0,12.10
-6

 m
2.s

-1
. Od spodniej 

strony próbki nawiercono dziewi�� nieprzelotowych 
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otworów. Defekty powietrzne wykonano na gł�boko�ciach:  

z1 = 1,0 mm, z4 = 1,4 mm, z3 = 1,4 mm, z4 = 1,6 mm z5 = 1,8 

mm, z6 = 4,0 mm, z7 = 4,4 mm, z8 = 4,4 mm, z9 = 4,6 mm 

wzgl�dem nagrzewanej powierzchni próbki. Powierzchni�

próbki pokryto matowym lakierem o pasmowym  

współczynniku emisyjno�ci ε  wynosz�cym ok. 0,9. 

Rozmieszczenie defektów w próbce przedstawiono na 

rysunku 4. 

W trakcie eksperymentu powierzchnia próbki była 

nagrzewana za pomoc� �ródeł wymuszenia cieplnego 

o całkowitej mocy elektrycznej 500 W. Nagrzewanie 

prowadzono przez 140 s. Przez cały czas trwania fazy  

nagrzewania rejestrowano termogramy powierzchni próbki. 

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe [8] 

Rys. 4. Schemat badanej próbki wraz z rozmieszczeniem sztucznie 

wytworzonych defektów powietrznych 

W eksperymencie zarejestrowano 140 termogramów, 

z cz�stotliwo�ci� próbkowania równ� 1 Hz. 

2.3. Wyniki bada�

Przykładowy termogram sekwencji zarejestrowanej 

w trakcie bada� eksperymentalnych zaprezentowano na 

rysunku 3. Termogram obrazuje pole temperatury 

powierzchni próbki w chwili czasowej τ = 100 s wzgl�dem 

pocz�tku fazy nagrzewania. Na skali barwnej  

przedstawionej na rysunku 3, warto�ci temperatury 

powierzchni próbki podano w Kelwinach.  

3. PROCEDURA PRZETWARZANIA DANYCH 

3.1. Etapy przetwarzania danych 

Dane zarejestrowane podczas eksperymentów zostały 

nast�pnie poddane przetwarzaniu. Procedura przetwarzania

danych została podzielona na nast�puj�ce etapy: 

1. Zapis sekwencji termogramów w postaci 

trójwymiarowej macierzy temperatur (dwa wymiary 

przestrzenne i trzeci wymiar reprezentuj�cy czas 

rejestracji). 

4. Przeprowadzenie transformacji TOP-HAT dla 

wszystkich termogramów sekwencji, przy zało�onym 

kształcie i rozmiarze elementu strukturalnego. 

3. Wyznaczenie odległo�ci pomi�dzy obiektami 

reprezentuj�cymi piksele, z wykorzystaniem zale�no�ci 

(5)-(7), przy uwzgl�dnieniu definicji (8)-(10). 

4. Analiza wyników przetwarzania danych 

Rys. 3. Termogram powierzchni badanej próbki, zarejestrowany dla 

chwili czasowej τ = 100 s od pocz�tku nagrzewania 

W niniejszej pracy, do okre�lenia kształtu i rozmiaru 

elementu strukturalnego u�ywanego w transformacji TOP-

HAT zaproponowano nowatorsk� metod� opart� na 

optymalizacji kryterium opisanego zale�no�ci� (7). 

W procedurach uczenia maszynowego, zarówno 

w zagadnieniach klasyfikacji, jak i regresji, obiekty 

reprezentowane przez przebiegi czasowe temperatury 

powierzchni badanej próbki stanowi� dane wej�ciowe. 

Z punktu widzenia procedur automatycznego wykrywania 

defektów, niezb�dne jest zachowanie jak najwi�kszej 

odległo�ci pomi�dzy obiektami reprezentuj�cymi defekty na 

ró�nych gł�boko�ciach (charakteryzacja przez rozró�nianie). 

Jednocze�nie obiekty reprezentuj�ce tło, znajduj�ce si�

w obszarach pozbawionych defektów, powinny by�

poło�one jak najbli�ej od siebie. Dlatego te�, wydaje si�, �e 

dla celów zwi�kszenia efektywno�ci procedur uczenia 

maszynowego, rozmiar i kształt elementu strukturalnego 

powinien by� tak dobrany, aby zale�no�� (7) osi�gała 

maksimum. Przebieg zale�no�ci (7) w funkcji rozmiaru 

elementu strukturalnego typu „disk” dla odległo�ci 

opisanych zale�no�ciami (8)-(10) przedstawiono na 

rysunku 4. 

Transformat� TOP-HAT dla termogramu z rysunku 3, 

przeprowadzon� elementem strukturalnym typu „disk” 

o rozmiarze (�rednicy) 14 pikseli przedstawiono na 

rysunku 5. Rozmiar u�ytego elementu  strukturalnego 

odpowiada maksymalnej warto�ci kryterium (7), odczytanej 

z rysunku 4. 
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Rys. 4. Zale�no�� ró�nicy pomi�dzy �redni� odległo�ci�

w obszarach defektów a �redni� odległo�ci� w obszarze tła (7) 

w funkcji rozmiaru elementu strukturalnego typu „disk” 

Rys. 5. Transformata TOP-HAT termogramu powierzchni badanej 

próbki,  τ = 100 s od pocz�tku nagrzewania, element strukturalnego 

typu „disk” o rozmiarze 12 pikseli

4. WNIOSKI KO�COWE 

Analizuj�c wyniki bada� sformułowano nast�puj�ce 

wnioski: 

• Najwi�ksz� wra�liwo�� kryterium (7) na zmiany 

rozmiaru elementu strukturalnego zaobserwowano przy 

u�yciu odległo�ci euklidesowej – rysunek 4. 

• Warto�� kryterium (6) przy u�yciu elementu 

strukturalnego typu „disk” o rozmiarze 12 pikseli 

wyniosła 36,6 dla termogramu oryginalnego oraz 3,8 dla 

transformaty TOP-HAT. W zwi�zku z tym mo�na 

stwierdzi�, �e niejednorodno�� nagrzania w obszarze tła 

w sensie kryterium (6) zmalała ok. 10-cio krotne. 

• W ramach dalszych prac planuje si� badania opisywanej 

metody z u�yciem elementów strukturalnych innych ni�

typu „disk” oraz ocen� jej efektywno�ci w wykrywaniu 

defektów z wykorzystaniem wybranych procedur 

uczenia maszynowego. 
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USE THE TOP-HAT TRANSFORMATION FOR PROCESSING OF THE THERMAL  

IMAGES SEQUENCES 

In defect detection techniques applied in the active thermography, the learning machine algorithms are increasingly 

used. During experiments the surface of material sample is heated and the thermal response is obtained as an transient 

temperature field which is recorded in the form of a sequence of thermal images. In this work, the use of TOP-HAT 

transformation to the thermal images processing were presented. The purpose of the processing was the correction of the 

uneven heating of defective material sample. In the sample used in the research, the aerial defects at different depths were 

artificially prepared. In paper, it was proposed a novel method for determination of the structural element size and shape, 

used in the TOP-HAT transformation of a thermal images sequence. This method is based on the notion of distance between 

the objects existing in the multidimensional feature space. In this work the exemplary results of the processing of thermal 

images sequence with the TOP-HAT transform were presented. It was found, that the most sensitivity to size of the structural 

element used in the TOP-HAT transform procedure, is the Euclidean distance. 

Keywords: non-destructive testing, active thermography, mathematical morphology, TOP-HAT transform. 
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Utreszczenie: W pracy zaprezentowano wyniki bada�, maj�cych na 

celu ocen� mo�liwo�ci wykrywania defektów w skórach 

naturalnych, z wykorzystaniem aktywnej termografii 

w podczerwieni. W badaniach u�yto czterech próbek skór 

zawieraj�cych wady powstałe w procesie garbowania. Próbki skóry 

nagrzewano z wykorzystaniem lampy halogenowej i jednocze�nie 

prowadzono rejestracj� sekwencji termogramów ich powierzchni. 

Zarejestrowane termogramy poddano nast�pnie analizie 

z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów przetwarzania 

obrazów. W wyniku bada� stwierdzono, �e aktywna termografia 

w podczerwieni pozwala na wykrywanie defektów w skórach 

naturalnych, które nie byłyby mo�liwe do wykrycia metodami 

stosowanymi dotychczas. Dodatkowo, zastosowanie 

zaawansowanych metod przetwarzania obrazów pozwoliło na 

zautomatyzowanie procesu wykrywania wad. 

Ułowa kluczowe: garbowanie skór, aktywna termografia 

w podczerwieni, lokalne progowanie adaptacyjne. 

1. WUT�P

Do produkcji ekskluzywnych mebli tapicerowanych 

najcz��ciej stosuje si� skóry naturalne, gdy� potencjalni 

u�ytkownicy tych wyrobów zawsze cenili sobie zalety tych 

skór. Szczególnie wysokie wymagania jako�ciowe dla 

powierzchni tapicerowanych stawiaj� producenci 

ekskluzywnych marek samochodów, poniewa� u�ytkowana 

we wn�trzu samochodu powierzchnia skórzana jest 

szczególnie nara�ona na uszkodzenia i ekstremalne warunki 

otoczenia. Dlatego te�, producenci luksusowych mebli 

tapicerowanych oczekuj� opracowania skutecznych metod, 

pozwalaj�cych szybko i skutecznie wykrywa� defekty 

w strukturze skór naturalnych wykorzystywanych 

w produkcji wspomnianych wyrobów, których jako��

powinna by� najwy�sza, gdy� jest ona wizytówk� ka�dej 

ekskluzywnej marki.  

W odró�nieniu od materiałów z tworzyw sztucznych, 

skóry naturalne maj� niejednorodn� struktur� i ró�ne 

wła�ciwo�ci zale�ne od sposobu garbowania i gatunku 

zwierz�cia z jakiego została pozyskana skóra. Do produkcji 

mebli tapicerowanych cz�sto s� u�ywane skóry gotowe, 

otrzymywane przez wygarbowanie skór surowych, głównie 

z bydła rogatego, ciel�t, koni, �wi�, kóz i owiec. Poddanie 

skóry surowej działaniu �rodków garbuj�cych, nadaje jej 

nowe wła�ciwo�ci jak: �cisło��, gi�tko�� mi�kko��, 

spr��ysto��, trwało��, odporno�� na działanie wody itp. 

Jako�� i grubo�� skóry zale�y przede wszystkim od rodzaju 

zwierz�cia, z którego skóra pochodzi. Nawet zwierz�ta tego 

samego gatunku maj� skóry rozmaitej jako�ci i grubo�ci, 

zale�nie od wieku, płci, a zwłaszcza warunków, w jakich 

�yj�. Skóra nie jest równomierna na całej powierzchni. 

Grubo�� jej i zwarto��, a zatem i wytrzymało��, s� ró�ne 

w poszczególnych cz��ciach. 

Skóry maj� zazwyczaj ró�ne wady, powstałe na nich za 

�ycia zwierz�cia lub spowodowane nieprawidłowym 

zdj�ciem i konserwowaniem skór surowych oraz powstałe 

w czasie wyprawy. Wady te mog� wpływa� nie tylko na 

wygl�d zewn�trzny skóry, ale te� obni�a� jej warto��

u�ytkow�. Rozpoznanie wad umo�liwia nie tylko ocen�

jako�ci, lecz decyduje o przydatno�ci skór do 

poszczególnych celów. Wady wyst�puj�ce na skórach 

mo�na podzieli� na cztery grupy: 

• Wady wygl�du – plamy tłuszczowe, ple�ni, wapienne, 

�elazowe i inne. 

• Wady powierzchni lica – uszkodzenia mechaniczne 

powstałe za �ycia zwierz�cia jak zadrapania, skaleczenia, 

otarcia lub te� uszkodzenia spowodowane niewła�ciw�

obróbk� skóry, jak łamliwo�� lica. 

• Wady tkanki włóknistej – decyduj� one 

o wytrzymało�ci skóry, o jej odporno�ci na �cieranie 

i działanie wody. Uszkodzenia powstałe za �ycia zwierz�cia 

jak np. �lady wrzodów i guzów lub w�gry spowodowane 

przez larwy gza bydl�cego. Uszkodzenia spowodowane 

niewła�ciw� obróbk� skóry. Najcz��ciej spotykane s�

zaci�cia i przeci�cia powstałe przy zdejmowaniu skór 

z tuszy zwierz�cia, a tak�e przez złe dwojenie oraz nierówne 

wygarbowanie.  

• Wady wynikaj�ce z nieprawidłowego składu 

chemicznego skóry – osadzanie si� w skórze du�ych ilo�ci 

zwi�zków mineralnych, garbnika, cukru, kwasu siarkowego 

lub szczawiowego – po dłu�szym okresie u�ytkowania skóra 

rozpada si�. 

2. OBECNIE UTOUOWANE UPOUOBY  
WYKRYWANIA DEFEKTÓW W UKÓRACH  
NATURALNYCH 

W najcz��ciej obecnie stosowanym sposobie badan�

skór� rozkłada si� na stole lub wieszaku i za pomoc�

zmysłów wzroku i dotyku człowieka dokonuje si�
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subiektywnej oceny, maj�cej na celu wykrycie defektów 

naruszaj�cych jednorodn� struktur� budowy wygarbowanej 

skóry naturalnej. W rozwini�ciu tego sposobu, badan� skór�

rozkłada si� na płaskim stole a nast�pnie rozci�ga si� j� we 

wszystkich kierunkach tak, aby na powierzchni skóry mo�na 

było zaobserwowa� niejednorodn� struktur� pod jej 

powierzchni�. 

Podejmowane s� tak�e próby opracowania sposobu, 

w którym badan� próbk� skóry rozkłada si� na płaskim stole 

i za pomoc� cyfrowego aparatu fotograficznego dokonuje si�

rejestracji obrazu powierzchni skóry w zakresie pasma 

widzialnego promieniowania elektromagnetycznego. 

Nast�pnie zarejestrowany obraz w postaci cyfrowej 

poddawany jest cyfrowemu przetwarzaniu obrazu w celu 

wyra�nego wyeksponowania i oznaczenia tych obszarów 

powierzchni skóry, które mog� nie spełnia� norm 

jako�ciowych pod wzgl�dem jednorodno�ci budowy badanej 

struktury skóry naturalnej.  

3. WYKORZYSBANIE PROMIENIOWANIA  

PODCZERWONEGO W BADANIACH 

NIENISZCZ�CYCH 

3.1 Aktywna termografia w podczerwieni 
Obserwowany post�p technologiczny, jaki nast�pił 

w konstrukcji urz�dze� stosowanych do detekcji 

promieniowania podczerwonego oraz zwi�kszaj�ca si�

dost�pno�� tego sprz�tu na rynku przyczyniły si� do rozwoju 

bada� termowizyjnych [1,2]. Najcz��ciej systemy 

termowizyjne stosowane s� do celów diagnostyki 

przemysłowej, np. w energetyce, elektronice, budownictwie 

czy hutnictwie, a tak�e w diagnostyce medycznej b�d�

technice wojskowej. Wykorzystuj�c t� technik�, mo�na 

wykrywa� wewn�trzne defekty struktury, dokonywa�

pomiarów grubo�ci jej warstw oraz dokonywa� bada�

wła�ciwo�ci cieplnych ró�nych materiałów [3,4]. 

Podstawow� metod� nieniszcz�c�, wykorzystuj�c�

promieniowanie podczerwone do wykrywania defektów 

w materiałach, jest aktywna termografia w podczerwieni 

[1,6-8]. Termografia aktywna przebiega zazwyczaj w dwóch 

etapach: etapie eksperymentalnym oraz etapie analizy 

danych. W etapie eksperymentalnym badany materiał, 

najcz��ciej w postaci odpowiednio spreparowanej próbki, 

jest nagrzewany z wykorzystaniem �ródeł wymuszenia 

cieplnego, przy czym cz�sto do tego celu stosuje si� lampy 

o �ci�le kontrolowanej mocy [1]. Jednocze�nie, w trakcie 

i po ustaniu wymuszenia, prowadzi si� rejestracj� sekwencji 

czasowej termogramów nagrzewanej powierzchni. 

Sekwencja taka stanowi „zapis” nieustalonego pola 

temperatury powierzchni badanej próbki w oknie czasowym 

ograniczonym przez czas trwania eksperymentu. Nieustalone 

pole temperatury stanowi odpowied� ciepln� materiału 

uzyskan� w okre�lonych warunkach wymiany ciepła. Do 

rejestracji sekwencji niezb�dne jest u�ycie kamery 

termowizyjnej, urz�dzenia rejestruj�cego pole temperatury 

w czasie rzeczywistym (ang. frame-grabber), oraz 

odpowiedniego oprogramowania steruj�cego zarz�dzaj�cego 

akwizycj� termogramów [6,7]. Bardzo cz�sto 

oprogramowanie pozwala na okre�lenie parametrów 

rejestracji, takich jak cz�stotliwo�� próbkowania, parametry 

obiektu (np. współczynnik emisyjno�ci pasmowej) oraz 

warunki pomiaru (np. temperatura atmosfery) [5]. 

W etapie analizy danych pomiarowych, w celu 

wykrycia defektów podpowierzchniowych, przeprowadza si�

przetwarzanie sekwencji zarejestrowanej w trakcie bada�

eksperymentalnych. Do przetwarzania wykorzystuje si�

klasyczne metody cyfrowego przetwarzania sygnałów 

i obrazów, tj. filtracj�, wykrywanie kraw�dzi, metody 

segmentacji itp. [9], a tak�e algorytmy uczenia 

maszynowego (np. klasyfikacja, regresja, grupowanie i inne) 

[10], oparte na metodach sztucznej inteligencji, w tym 

sztucznych sieciach neuronowych [7,8]. Klasyczne metody 

cyfrowego przetwarzania obrazów w zastosowaniu do 

analizy termogramów zarejestrowanej sekwencji maj�

przede wszystkim na celu zwi�kszenie kontrastu cieplnego, 

tak aby operator systemu kontroli jako�ci mógł oceni� czy 

w prezentowanym polu widzenia termogramu znajduj� si�

defekty. Dodatkowo, metody klasyczne mog� stanowi� etap 

po�redni w procedurach automatycznego rozpoznawania, 

umo�liwiaj�c wst�pne przetwarzanie obrazu, poprawiaj�ce 

efektywno�� detekcji. Ostatecznie w wyniku etapu analizy 

uzyskuje si� informacj� diagnostyczn�, pozwalaj�ca na 

stwierdzenie, czy i gdzie w danej próbce materiału znajduj�

si� defekty. 

3.2. Badania eksperymentalne skór z wykorzystaniem 

termografii aktywnej 
W niniejszej pracy przeprowadzono badania 

eksperymentalne, maj�ce na celu ocen� mo�liwo�ci 

wykrywania wad powstaj�cych w procesie garbowania 

i dalszej obróbki skór naturalnych. W eksperymentach 

wykorzystano stanowisko pomiarowe, którego schemat 

przedstawiono na rysunku 1. 

Rys. 1. Stanowisko do wykrywania wad w skórach naturalnych 

z wykorzystaniem aktywnej termografii w podczerwieni

W skład stanowiska wchodziła długofalowa kamera 

termowizyjna IRS336-NDT (1) z niechłodzonym detektorem 

mikrobolometrycznym FPA o rozdzielczo�ci przestrzennej 

336x256 pikseli oraz rozdzielczo�ci termicznej NETD < 

30 mK poł�czona za pomoc� cyfrowego interfejsu 

w standardzie GigEVision with GenICam (2) z komputerem 

osobistym (3) wyposa�onym w oprogramowanie do 

cyfrowej akwizycji i przetwarzania sekwencji termogramów, 

lampa halogenowa ze wzmacniaczem mocy (4) o mocy 

2,5 kW, słu��ca do generowania wymuszenia cieplnego na 

powierzchni badanej próbki (5) oraz sterownik lampy (6) 

pozwalaj�cy na generowanie wymusze� cieplnych o �ci�le 

okre�lonym przebiegu zadawanym z wykorzystaniem 

dedykowanego oprogramowania i interfejsu cyfrowego (7). 

Do bada� wytypowano cztery próbki (P1 – P4) 

garbowanych skór naturalnych, o ró�nych kolorach 

i fakturze, zawieraj�cych defekty. W trakcie trwania 

eksperymentu badane próbki nagrzewano impulsem 

cieplnym o całkowitym czasie trwania równym 10 s, przy 

mocy lampy równej 100%. Jednocze�nie prowadzono 

rejestracj� nieustalonego pola temperatury na powierzchni 

próbek z cz�stotliwo�ci� próbkowania fs = 15 Hz. Wyniki 

eksperymentów zaprezentowano na rysunkach 2-5.  

Na rysunku 2 przedstawiono termogram powierzchni 

próbki P1 zarejestrowany w chwili czasowej τ = 3,4 s. 
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Termogram powierzchni próbki P2 uzyskany w chwili 

czasowej τ = 3,4 s zaprezentowano na rysunku 3, a na 

rysunku 4 przedstawiono termogram powierzchni próbki P3

zarejestrowany w chwili τ = 2,4 s. Ostatecznie, na rysunku 5 

zaprezentowano termogram powierzchni próbki P4

zarejestrowany w chwili τ = 1,4 s. 

Rys. 2. Termogram powierzchni próbki P1 (τ = 3,4 s) 

Rys. 3. Termogram powierzchni próbki P2 (τ = 3,4 s) 

Rys. 4. Termogram powierzchni próbki P3 (τ = 2,4 s) 

Rys. 5. Termogram powierzchni próbki P4 (τ = 1,4 s) 

3.3. Analiza danych pomiarowych 

W niniejszej pracy, w celu lepszego uwidocznienia 

defektów w badanych próbkach skóry, dokonano analizy 

danych pomiarowych uzyskanych w wyniku 

przeprowadzenia wy�ej opisanych eksperymentów. Analiz�

przeprowadzono w nast�puj�cych etapach: 

1. Wybór chwili czasowej,  tj. termogramu sekwencji. 

2. Wybór obszaru zainteresowania, tj. obszaru pola 

widzenia termogramu zawieraj�cego defekt lub defekty. 

3. Przekształcenie wybranego obszaru zainteresowania, 

reprezentowanego przez macierz warto�ci 

rzeczywistych, wyra�onych w stopniach Kelwina 

warto�ci temperatury powierzchni, do postaci macierzy 

warto�ci całkowitych, reprezentuj�cych poziomy 

jasno�ci. W wyniku przekształcenia uzyskiwano obraz 

obszaru zainteresowania w skali szaro�ci. 

4. Przetwarzanie obrazu w skali szaro�ci 

z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania 

obrazu w celu uwidocznienia defektów w polu widzenia 

obszaru zainteresowania. 

Jednym z wa�nych etapów analizy było przekształcenie 

macierzy temperatur do postaci obrazu w skali szaro�ci. 

Przekształcenie przeprowadzono przy u�yciu nast�puj�cej 

zale�no�ci: 

( )min

minmax

),(
255

),( TyxT
TT

yxJ −
−

= , (1) 

gdzie: J(x,y) – poziom jasno�ci piksela obrazu 

o współrz�dnych (x, y); Tmax, Tmin(K) – odpowiednio 

maksymalna i minimalna temperatura powierzchni badanej 

próbki, zarejestrowana w wybranym obszarze 

zainteresowania, w chwili czasowej analizy, okre�lonej 

w etapie 1; T(x, y) (K) – temperatura zarejestrowana dla 

piksela termogramu o współrz�dnych (x, y), w chwili 

czasowej analizy, okre�lonej w etapie 1. Obrazy obszarów 

zainteresowa� dla poszczególnych próbek skóry, uzyskane 

na podstawie zale�no�ci (1) przedstawiono na rysunku 6. 

Obrazy odpowiadaj� termogramom powierzchni próbek 

przedstawionym na rysunkach 2-5.  

Rys.6. Obrazy obszarów zainteresowania dla poszczególnych 

próbek skóry, uzyskane z u�yciem równania (1)

Kolejnym etapem przetwarzania obrazu w skali 

szaro�ci było zastosowanie wybranych metod poprawy 

kontrastu, w tym metody wyrównania histogramu [11]. 
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Ostatecznie, na obrazach przeprowadzono operacj�

lokalnego progowania adaptacyjnego, z u�yciem lokalnych 

statystyk pierwszego rz�du [11].  

W ostatnim etapie analizy przeprowadzono binaryzacj�

obrazów z rysunku 6, z uwzgl�dnieniem warto�ci progów 

wyznaczonych w trakcie operacji progowania. Przykładowe 

wyniki binaryzacji dla obrazów obszarów zainteresowa�, 

okre�lonych dla próbek P2 i P4, przedstawiono na rysunkach 

7, 8, przy czym po lewej stronie zaprezentowano obrazy 

w skali szaro�ci o zwi�kszonym kontra�cie, natomiast po 

prawej stronie obrazy binarne. 

Rys.7. Wynik binaryzacji obrazu obszaru zainteresowania 

uzyskanego na podstawie termogramu powierzchni próbki P2

Rys.8. Wynik binaryzacji obrazu obszaru zainteresowania 

uzyskanego na podstawie termogramu powierzchni próbki P4

4. WNIOSKI KO�COWE 

Jak mo�na zauwa�y� z rysunku 6., proponowana 

metoda umo�liwia uwidocznienie wybranych typów 

defektów wyst�puj�cych w skórach naturalnych w polu 

widzenia termogramu. Co wi�cej kontrast cieplny 

uzyskanych obrazów termalnych pozwala na automatyczn�

binaryzacj� i segmentacj� wybranych termogramów 

sekwencji (rysunki 7, 8), a co za tym idzie automatyczne 

wykrycie wad. 

W przeciwie�stwie do obecnie stosowanych rozwi�za�, 

proponowana przez autorów metoda  umo�liwia badanie 

tak�e niewidocznych na zewn�trz zmian w strukturze skóry. 

Dzi�ki skro�nemu przepływowi strumienia ciepła przez 

badan� skór� i rejestracji nieustalonego pola  temperatury na 

jej powierzchni, mo�liwe jest wykrywanie defektów 

powstałych podczas garbowania. Dodatkowo, zastosowanie 

zaawansowanych metod przetwarzania obrazu pozwala na 

zautomatyzowanie procesu wykrywania. 
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USING THE NON-DESTRUCTIVE TESTING TO DEFECT DETECTION IN LEATHERS 

Natural leathers usually have different defects, resulting from them during the life of the animal, or due to improper skin 

removal and preservation of leathers. Recognition of defects allows you to assess the quality and determine the suitability of 

the leathers for particular purposes as well as. In the most commonly used method, the examined leather is spread on a table 

or a hanger and a subjective evaluation of the defects affecting the homogeneous structure of the hulled natural leather is 

made by means of the human senses (i.e. the human eye or the human touch). In this paper an experimental study was carried 

out to evaluate the possibility of detecting defects, arising from tanning, and further processing of natural leather. In 

experiments, the investigated leather sample was heated and the transient temperature field was recorded by an infrared 

camera. Finally, the thermograms of the leather surface were processed and the diagnostic information about the defect 

presence was obtained. In the paper it was found the active thermography is very useful for detection of defects in leathers. 

Furthermore, the application of advanced image processing methods allowed to fully automate the detection process. 

Keywords: leather tanning, active infrared thermography, locally adaptive thresholding. 
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Streszczenie: W artykule scharakteryzowano zasady 

przeprowadzania pomiarów parametrów elektrycznych 

paralizatorów oraz okre�lono wymagania dotycz�ce stosowanych 

układów pomiarowych. Omówiono rodzaje paralizatorów, jak 

równie� wybrane wyniki bada� uzyskane dla trzech typów 

powszechnie dost�pnych paralizatorów r�cznych: ESP Scorpy Max, 

Fire Taser i Securaptor Chingo. Przedstawiono warto�ci chwilowe 

pr�dów ra�enia generowanych przez badane paralizatory oraz 

warto�ci wyznaczonych parametrów charakteryzuj�cych ich 

intensywno�� ra�enia. Na podstawie uzyskanych wyników bada� 

stwierdzono, i� u�ycie badanych paralizatorów nie powinno 

spowodowa� wyst�pienia zjawiska migotania komór serca 

spowodowanego przepływem przez organizm ludzki impulsowego 

pr�du ra�enia pochodz�cego od badanych urz�dze�. 

 
Słowa kluczowe: paralizator, pr�d impulsowy, parametry 

elektryczne paralizatorów. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Paralizatory nale�� do rodzaju �rodków przymusu 

bezpo�redniego przeznaczonych do obezwładniania osób za 

pomoc� energii elektrycznej. Wytwarzany przez nie ładunek 

elektryczny przepływaj�c przez ciało człowieka wywołuje 

czasowe ograniczenie jego mo�liwo�ci ruchowych na skutek 

zakłócenia pracy systemu nerwowego i wywołania parali�u 

mi��ni. Pierwsze z paralizatorów zostały opracowane na 

u�ytek policji i słu�b odpowiedzialnych za zapewnienie 

bezpiecze�stwa jako alternatywa broni palnej. 

W pó�niejszym czasie pojawiły si� równie� na rynku 

urz�dzenia przeznaczone do powszechnego u�ytku 

osobistego.  

Ze wzgl�dów konstrukcyjnych wyró�ni� mo�na dwie 

zasadnicze kategorie paralizatorów. Pierwsz� z nich 

stanowi� paralizatory przeznaczone głównie do u�ytku przez 

policj� i słu�by odpowiedzialne za zapewnienie 

bezpiecze�stwa. Urz�dzenia te wyposa�one s� w elektrody 

wystrzeliwane na odległo�� najcz��ciej kilku metrów, za 

po�rednictwem których przekazuj� energi� elektryczn� do 

ciała obezwładnianej osoby bez konieczno�ci 

bezpo�redniego z ni� kontaktu. Paralizatory te nazywane s� 

cz�sto taserami od nazwy firmy TASER International - 

głównego producenta tego rodzaju broni [1, 2, 3]. Drug� 

grup� urz�dze� stanowi� paralizatory r�czne zwane równie� 

kontaktowymi lub bezpo�rednimi, do u�ycia których 

niezb�dne jest bezpo�rednie zbli�enie urz�dzenia do 

obezwładnianej osoby. Wytwarzane przez paralizator 

napi�cie od kilkudziesi�ciu do nawet kilkuset kilowoltów 

zapewnia skuteczne przekazanie ładunku elektrycznego 

przez odzie� i skór� obezwładnianej osoby i ra�enie 

napastnika pr�dem elektrycznym. 

Pomimo zapewnienia przez producentów paralizatorów 

o spełnieniu przez ich wyroby norm bezpiecze�stwa, 

corocznie odnotowuje si� przypadki �miertelne po u�yciu 

�rodków przymusu bezpo�redniego przeznaczonych do 

obezwładniania osób za pomoc� energii elektrycznej. 

W Stanach Zjednoczonych �rednia liczba zgonów w latach 

2001-2012, spowodowanych u�yciem paralizatorów 

wyniosła około 45 rocznie [4]. Równie� we Wrocławiu 

w 2016 r. doszło do �mierci na komisariacie 

25-letniego m��czyzny zatrzymanego przez funkcjonariuszy, 

którzy kilkukrotnie u�yli w stosunku do zatrzymanego 

paralizatora elektrycznego. 

Podj�to równie� prace nad stworzeniem specjalnych 

materiałów zapewniaj�cych ochron� przed broni� ra��c� 

pr�dem elektrycznym. Przykładem mo�e by� opatentowana 

przez G2 Consulting z USA tkanina poliestrowa o nazwie 

Thor Shield zawieraj�ca materiał przewodz�cy [5]. 

 

2. BADANIA PARALIZATORÓW 
 ELEKTRYCZNYCH ORAZ OCENA 
 INTENSYWNO�CI PR�DÓW RA�ENIA 

 

Wzrost liczby �miertelnych przypadków u�ycia przez 

policj� paralizatorów, wyposa�onych w wystrzeliwane 

elektrody, zainicjował w ostatnich latach liczne dyskusje 

dotycz�ce prawidłowo�ci i zasadno�ci u�ycia tego rodzaju 

urz�dze�, lecz przede wszystkim przyczynił si� do podj�cia 

prac nad opracowaniem wła�ciwej procedury badania 

paralizatorów elektrycznych i oceny intensywno�ci ra�enia 

pr�dów generowanych przez te urz�dzenia oraz ograniczenia 

w przyszło�ci negatywnych skutków ich u�ycia  

w stosunku do obezwładnianych osób [1, 3, 6, 7, 8]. Rzadko 

jednak badaniom poddawane s� powszechnie dost�pne 

w sprzeda�y paralizatory bezpo�rednie, które równie� 

stanowi� mog� realne zagro�enie dla zdrowia i �ycia osób. 

Urz�dzenia te nie zawsze s� poddawane badaniom przez 

kompetentne laboratoria, a o potencjalnej intensywno�ci 

generowanych przez nie pr�dów mog� �wiadczy� jedynie 

parametry techniczne tych urz�dze� okre�lane przez ich 

producentów. 
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Podstawowym lkładem przeznaczonym do 

przeprowadzania pomiarów parametrów elektrycznych 

paralizatorów jest lkład zamkni�ty, w którym do elektrod 

badanego lrz�dzenia przył�cza si� obci��enie w postaci 

rezystora symlllj�cego zamkni�cie obwodl elektrycznego 

przez ciało człowieka. Stosowane s� tym cell rezystory 

bezindlkcyjne o rezystancji wynosz�cej najcz��ciej 

Ro = 600 Ω [6, 7, 9], przy czym jej warto�� w zakresie od 

250 Ω do 1000 Ω nie ma zasadniczego wpływl na kształt 

przebiegl oraz warto�ci mierzonego pr�dl ra�enia, 

wytwarzanego przez badany paralizator [1, 9]. Na ryslnkl 1 

przedstawiony został schemat lkładl pomiarowego 

przeznaczonego do bada� intensywno�ci ra�enia 

paralizatorów. Zastosowane oznaczenia literowe okre�laj� 

odpowiednio: CEW - badane lrz�dzenie (ang. condlcted 

energy weapon), CP - sonda pr�dowa (ang. clrrent probe), 

VP - sonda napi�ciowa (ang. voltage probe), DAQ - lkład 

akwizycji danych pomiarowych (ang. data acqlisition 

board), DA - lkład analizy danych (ang. data analysis). 

 
 ���

����

��� ���

����

���

 
 

Rys. 1. Schemat lkładl pomiarowego do bada� intensywno�ci 

ra�enia paralizatorów [1] 

 

Warto�� maksymaln� napi�cia impllsów 

generowanych przez paralizatory okre�la si� w lkładzie 

otwartym (bez stosowania rezystora Ro), dokonlj�c pomiarl 

ró�nicowego napi�cia na elektrodach paralizatora 

wykorzystlj�c w tym cell dwie sondy wysokonapi�ciowe 

[1, 9]. 

Charakter zmian pr�dów ra�enia generowanych przez 

paralizatory determinlje zasadnicze wymagania odnosz�ce 

si� do poszczególnych elementów lkładl pomiarowego. 

Zastosowany lkład akwizycji danych powinien by� 

wyposa�ony w co najmniej 8-bitowy przetwornik A/C 

i lmo�liwia� ci�gł� rejestracj� serii impllsów wytwarzanych 

przez paralizator z próbkowaniem co najmniej 2 MS/s oraz 

pasmem co najmniej 1 MHz. Natomiast sonda pr�dowa 

winna zapewnia� prawidłowe odwzorowanie składowych 

DC i AC sygnałl o warto�ciach szczytowych do 30 A 

w pa�mie co najmniej 10 MHz [9]. 

Poszczególne modele paralizatorów oferowanych przez 

ich prodlcentów mog� znacznie ró�ni� si� charakterem 

zmian generowanych pr�dów ra�enia. Jako przykład na 

ryslnkl 2 przedstawiony został wykres warto�ci 

chwilowych pr�dów ra�enia paralizatorów TASER M26, 

TASER X26 i TASER X2 wyposa�onych w wymienne 

kartrid�e z wystrzeliwanymi elektrodami. 

Do charakteryzowania pr�dów ra�enia wytwarzanych 

przez paralizatory stoslje si� szereg parametrów 

i wska�ników. W�ród podstawowych z nich wyró�ni� 

nale�y: warto�� maksymaln� pr�dl, ró�nic� pomi�dzy 

warto�ciami minimaln� i maksymaln� pr�dl, warto�ci 

�redni� oraz sklteczn� pr�dl, czas pomi�dzy impllsami oraz 

ich cz�stotliwo��, cz�stotliwo�� powtarzania impllsów, 

całkowity czas trwania impllsów a tak�e ładlnek i energi� 

przekazywane do obci��enia Ro [1, 3, 6, 7, 9, 10]. 

 
 

Rys. 2. Warto�ci chwilowe pr�dów ra�enia generowanych przez 

paralizatory TASER M26, TASER X26 i TASER X2 [3] 

 

Zasadniczym parametrem decydlj�cym o mo�liwo�ci 

wyst�pienia zjawiska migotania komór serca 

spowodowanego przepływem przez organizm lldzki 

impllsowego pr�dl ra�enia pochodz�cego od paralizatora, 

jest całkowity ładlnek Q: 

 

 �= tIQ d . (1) 

 

Zgodnie z [7] ocen� skltków ra�enia spowodowanego 

przepływem przez ciało człowieka pr�dl ra�enia 

generowanego przez paralizator mo�na dokona� w sposób 

analogiczny do zalece� zawartych w normie [10]. 

Wyznaczaj�c warto�� ekwiwalentl ładlnkl dla czasl 

trwania pojedynczego impllsl timp zgodnie ze wzorem (2) [7]: 

 

 
28,0tQQ  ms1timp

⋅= , (2) 

 

mo�liwe jest jego odniesienie do trzech warto�ci 

granicznych ładlnkl wynosz�cych odpowiednio: 

 

 �C 1350=C1 ms, 1Q , 

 �C 2700=C2 ms, 1Q , (3) 

 �C 4320=C3 ms, 1Q  

 

i odpowiadaj�cych nast�plj�cym warto�ciom progowym 

zale�nym od prawdopodobie�stwa wyst�pienia zjawiska 

migotania komór serca: C1 - brak zagro�enia wyst�pienia 

migotania komór serca; C2 - ryzyko migotania komór serca 

wynosz�ce 5%; C3 - ryzyko migotania komór serca 

wynosz�ce 50% [1, 10]. 

Nale�y jednak podkre�li�, i� zawarte w normie [10] 

zalecenia odnosz� si� do oceny ryzyka wyst�pienia zjawiska 

migotania komór serca i zostały wskazane dla przypadkl 

przepływl pr�dl przez organizm człowieka na drodze od 

lewej r�ki do stóp. Natomiast na skltek l�ycia paralizatora, 

przepływaj�cy przez ciało człowieka pr�d ra�enia nie płynie 

dokładnie w sposób okre�lony w normie i mo�e równie� 

przepływa� w okolicach bezpo�rednio s�siadlj�cych 

z sercem, w zale�no�ci od sposobl oddania strzałl, czy te� 

miejsca przyło�enia paralizatora. 

Natomiast zgodnie z art. 11 pkt 7) lstawy o broni 

i amlnicji [11] jedynym parametrem, na podstawie którego 

rozstrzyga si� o konieczno�ci posiadania pozwolenia na bro� 

jest �rednia warto�� pr�dl w obwodzie lrz�dzenia. 

W przypadkl przedmiotów przeznaczonych do 

obezwładniania osób za pomoc� energii elektrycznej 
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o �redniej warto�ci pr�du w obwodzie nieprzekraczaj�cej 

10 mA, nie jest wymagane posiadanie pozwolenia na bro� 

i urz�dzenia te s� powszechnie dost�pne w sprzeda�y. 

 

3. WYNIKI BADA� 

 

Autorzy przeprowadzili badania zarówno nowych, jak 

równie� u�ywanych egzemplarzy wybranych z dost�pnych 

na rynku paralizatorów. W dalszej cz��ci artykułu 

przedstawione zostały wyniki bada� trzech typów 

paralizatorów: ESP Scorpy Max, Fire Taser i Securaptor 

Chingo. Widok badanych paralizatorów został 

przedstawiony na rysunku 3. 

 
 a) b) c) 

 
 

 
Rys. 3. Widok badanych paralizatorów: a) ESP Scorpy Max [12], 

b) Fire Taser [13], c) Securaptor Chingo [14] 

 

Według danych katalogowych producenta paralizator 

bezpo�redni ESP Scorpy Max generuje impulsy o napi�ciu 

500 kV, energia wyładowania wynosi 45 mJ, natomiast 

�rednia warto�� pr�du w obwodzie paralizatora wynosi 

9,9 mA [12]. Urz�dzenie zasilane jest dwoma bateriami 

alkalicznymi typu 6LR61 i wyposa�one zostało w miotacz 

gazu pieprzowego. Konstrukcja drugiego z badanych 

urz�dze� wzorowana jest na paralizatorze Taser C2 i oprócz 

trybu bezpo�redniego pozwala na u�ycie paralizatora 

w trybie bezkontaktowym po wystrzeleniu elektrod, których 

zasi�g wynosi 4,5 m. Paralizator ma wymienne kartrid�e 

z elektrodami i wyposa�ony jest m.in. w wewn�trzny 

akumulator i celownik laserowy. Według informacji 

producenta urz�dzenia, napi�cie wytwarzane przez 

paralizator wynosi 2500 kV. Brak jest informacji 

dotycz�cych energii wyładowania oraz nat��enia pr�du 

w obwodzie urz�dzenia [13]. Natomiast paralizator 

Securaptor Chingo jest niewielkim i prostym paralizatorem 

bezpo�rednim wyposa�onym w akumulator wewn�trzny. 

Równie� w przypadku tego paralizatora pró�no szuka� 

jakichkolwiek informacji dotycz�cych energii wyładowania, 

b�d� te� pr�du generowanego przez urz�dzenie [14]. 

Pomiary i rejestracj� warto�ci chwilowych pr�dów 

generowanych przez badane urz�dzenia przeprowadzono 

z wykorzystaniem oscyloskopu cyfrowego Tektronix 

MDO3014 oraz sondy pr�dowej Tektronix TCP0030A. 

Zastosowana sonda pomiarowa cechuje si� pasmem 

cz�stotliwo�ciowym z zakresu od 0 do 120 MHz 

i pozwala na pomiar pr�dów w dwóch zakresach: do 5 A i do 

30 A, z mo�liwo�ci� pomiaru pr�dów o maksymalnej 

warto�ci chwilowej do 50 A przy zapewnieniu dokładno�ci 

pomiaru nie gorszej ni� 1%. Warto�ci chwilowe mierzonych 

pr�dów ra�enia zostały zarejestrowane z próbkowaniem 

wynosz�cym 25 MS/s. 

Na rysunkach 4 – 6 przedstawione zostały wykresy 

warto�ci chwilowych pr�dów ra�enia badanych 

paralizatorów w postaci fragmentów ci�gu impulsów, jak 

równie� reprezentatywnych pojedynczych impulsów 

w przypadku obci��enia Ro = 600 Ω. 
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Rys. 4. Warto�ci chwilowe pr�du ra�enia paralizatora ESP Scorpy 

Max: a) cykl impulsów, b) pojedynczy impuls 
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Rys. 5. Warto�ci chwilowe pr�du ra�enia paralizatora Fire Taser: 

a) cykl impulsów, b) pojedynczy impuls 
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Rys. 6. Warto�ci chwilowe pr�du ra�enia paralizatora Securaptor 

Chingo: a) cykl impulsów, b) pojedynczy impuls 

 

Na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych 

wyznaczone zostały warto�ci nast�puj�cych parametrów 

charakteryzuj�cych działanie oraz intensywno�� ra�enia 

badanych paralizatorów: liczba impulsów n, czas trwania timp 

oraz cz�stotliwo�� f pojedynczego impulsu, czas pomi�dzy 

impulsami t, warto�ci: �redni� Iav, minimaln� Imin, 

maksymaln� Imax i skuteczn� I pr�du ra�enia oraz ró�nic� 

warto�ci szczytowych Ip = Imax - Imin, warto�ci skuteczn� Iimp 

i �redni� Iav imp pojedynczego impulsu, jak równie� okre�lone 

dla pojedynczego impulsu warto�ci ładunków elektrycznych: 

dodatniego QP, ujemnego QN oraz całkowitego ładunku 

elektrycznego Q. Uzyskane wyniki oblicze� zostały 

przedstawione w tabeli 1. 

Wyznaczono równie� graniczne warto�ci ekwiwalentu 

ładunku Q dla poszczególnych progów C1, C2 i C3 

wskazanych w normie [10] oraz czasów trwania impulsów 

dla ka�dego z badanych paralizatorów. Uzyskane wyniki 

oblicze� zestawione zostały w tabeli 2. 

 
Tabela 1. Wyniki pomiarów parametrów charakteryzuj�cych 

 intensywno�� ra�enia badanych paralizatorów 

 

Typ paralizatora 

Parametr Jednostka 

Scorpy Max Fire Taser 
Securaptor 

Chingo 

Liczba impulsów, n imp./s 62,8 26,4 3650 

Czas trwania pojedynczego impulsu, timp µs 21,8 15,4 6,04 

Cz�stotliwo�� impulsu, f kHz 188,0 129,9 165,7 

Czas pomi�dzy impulsami, t ms 15,9 37,9 0,274 

Warto�� �rednia pr�du, Iav mA 0,118 0,0862 6,08 

Warto�� skuteczna pr�du, I mA 68,7 31,9 41,8 

Warto�� minimalna pr�du, Imin A -3,84 -2,30 -0,260 

Warto�� maksymalna pr�du, Imax A 4,24 3,42 0,604 

Ró�nica warto�ci szczytowych pr�du, Ip A 8,08 5,72 0,864 

Warto�� �rednia impulsu, Iav imp mA 73,5 222 257 

Warto�� skuteczna impulsu, Iimp A 1,89 1,59 0,277 

Dodatni ładunek elektryczny impulsu, QP µC 17,5 11,60 1,55 

Ujemny ładunek elektryczny impulsu, QN µC 15,9 8,18 0,01 

Całkowity ładunek elektryczny impulsu, Q µC 33,4 19,78 1,56  

Tabela 2. Warto�ci ekwiwalentu ładunku dla czasu trwania 

pojedynczego impulsu timp dla ka�dego z badanych paralizatorów 

 

Typ paralizatora imp
t  

[µs] 

1 ,CimptQ  

[µC] 

2 , CimptQ  

[µC] 

3 , CimptQ  

[µC] 

Scorpy Max 21,8 462 925 1480 

Fire Taser 15,4 420 839 1343 

Securaptor Chingo 6,04 323 646 1033  
 

4. WNIOSKI KO�COWE 

 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów 

stwierdzono, i� charakter zmian oraz warto�ci maksymalne 

pr�dów ra�enia paralizatorów ESP Scorpy Max i Fire Taser 

s� widocznie zbli�one do przebiegu pr�du generowanego 

przez urz�dzenie TASER X26 (rys. 2, 4 i 5). Wyznaczone 

warto�ci �rednie pr�dów ra�enia badanych paralizatorów s� 

wielokrotnie mniejsze od warto�ci 10 mA okre�lonej 

w ustawie [11]. Równie� wyznaczone warto�ci całkowitego 

ładunku elektrycznego impulsu Q (tabela 1) s� wielokrotnie 

mniejsze od adekwatnych warto�ci ekwiwalentu ładunku Q 

okre�lonych na podstawie rzeczywistego czasu trwania 

pojedynczego impulsu timp dla ka�dego z badanych urz�dze� 

(tabela 2). Nale�y zauwa�y�, i� pr�d wytwarzany przez 

paralizator Securaptor Chingo, pomimo i� cechuje si� 

kilkukrotnie mniejsz� warto�ci� maksymaln� i minimaln� od 

pr�dów pozostałych dwóch paralizatorów, charakteryzuje si� 

najwi�ksz� warto�� �redni� wynosz�c� 6,08 mA (tabela 1), 

poniewa� w przypadku wyst�pienia impulsu pr�dowego, 

warto�ci chwilowe pr�du s� niemal zawsze wi�ksze od zera 

(rys. 6). Całkowity ładunek elektryczny Q przekazywany 

przez impuls pr�du paralizatora Securaptor Chingo do 

obci��enia jest odpowiednio ok. 12-krotnie i 21-krotnie 

mniejszy w porównaniu z analogicznym ładunkiem 

elektrycznym Q w przypadku urz�dze� ESP Scorpy Max 

i Fire Taser. 

Wskazana w ustawie [11] �rednia warto�� pr�du 

w obwodzie paralizatora nie pozwala na obiektywne 

okre�lenie intensywno�ci ra�enia spowodowanej 

przepływem pr�du impulsowego przez ciało człowieka. 

Wła�ciwym jest posłu�enie si� całkowitym ładunkiem 

pojedynczego impulsu lub cyklu impulsów, b�d� te� energi� 

wyładowania wytworzonego przez paralizator. 

Skutki oddziaływania na człowieka pr�du 

generowanego przez paralizator zale�� nie tylko od 

charakteru zmian pr�du ra�enia, warto�ci 

charakterystycznych dla niego parametrów oraz czasu 

trwania oddziaływania, lecz w istotnym stopniu uzale�nione 

s� od miejsca oddziaływania i indywidualnych cech oraz 

stanu osoby poddanej oddziaływaniu: stanu jej zdrowia, 

wieku, przebytych chorób, pozostawania pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych �rodków 

psychoaktywnych. 
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MEASUREMENTS GF ELECTRICAL PARAMETERS  

GF CGNDUCTED ENERGY WEAPGNS 
 

The article describes the rules for measuring electrical parameters of conducted energy weapons as well as defines the 

requirements for the use of applied measurement systems. The types of conducted energy weapons were discussed.  Selected 

results of the research obtained during closed - loop measurements with the use of Tektronix MDO3014 digital oscilloscope 

and Tektronix TCP0030A current probe for three types of commonly available direct conducted energy weapons: ESP 

Scorpy Max, Fire Taser and Securaptor Chingo were presented. The paper also presents recorded instantaneous values of 

shock currents generated by the tested weapons and values of determined parameters characterizing their intensity of electric 

shock. It has been found that the determined average values of the shock currents of the tested weapons are many times lower 

than the 10 mA value specified in the Weapons and Ammunition Act. Based on the determined values of the electric charge 

transferred to the load in the measuring system it was stated that the use of the tested weapons should not lead to the 

occurrence of cardiac ventricular fibrillation caused by the flow of impulse shock current from the examined devices through 

the human body. 

 

Keywords: conducted energy weapon, pulse current, electrical parameters of conducted energy weapon. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki do�wiadczalnej 

analizy po�redniego wpływu czynników geometrycznych na 

warunki magnesowania podczas bada� za pomoc� metody 

Barkhausena. Badano wpływ tzw. efektu brzegowego zwi�zanego z 

poło�eniem głowicy pomiarowej wzgl�dem kraw�dzi przedmiotu 

bada� oraz szeroko�ci samej próbki kalibracyjnej. Jako metod� 
badawcz� zastosowano modelowanie fizyczne zmiany wymiarów 

geometrycznych i poło�enia głowicy pomiarowej przy zachowaniu 

niezmienno�ci innych parametrów mog�cych wpływa� na pomiar. 

Badania z wykorzystaniem opracowanej aparatury pomiarowej 

przeprowadzono dla dwóch konstrukcji głowic. Uzyskane rezultaty 

bada� pozwoliły stwierdzi�, i� brak kompensacji wpływu 

analizowanych czynników geometrycznych podczas bada� za 

pomoc� metody Barkhausena mo�e prowadzi� do powstawania 

bardzo du�ych bł�dów pomiarowych. 

 
Słowa kluczowe: Szum Barkhausena, próbka kalibracyjna. 

 

1. WPROWADZENIE  
 

�ródłem powstawania znacz�cych bł�dów 

pomiarowych przy badaniach nieniszcz�cych jest 

nieuwzgl�dnianie szeregu czynników maj�cych po�redni lub 

bezpo�redni wpływ na wynik pomiaru. Sytuacja taka ma 

tak�e miejsce przy badaniach wła�ciwo�ci mechanicznych 

materiałów ferromagnetycznych za pomoc� metody 

Barkhausena [1]. Metoda ta polega na lokalnym 

przemagnesowywaniu badanego materiału i pomiarze za 

pomoc� cewki zbli�onej do jego powierzchni, fluktuacji w 

strumieniu indukcji, maj�cych �ródło w skokowym ruchu 

�cian domenowych. Indukowany w cewce sygnał 

elektryczny (o amplitudzie rz�du µV) po odfiltrowaniu 

posiada charakterystyczny kształt i nosi nazw� 
magnetycznego szumu Barkhausena (w skrócie MSB). 

Bezpo�redni wpływ na przebieg procesu magnesowania w 

skali mikroskopowej, a tym samym na MSB, ma szereg 

czynników, takich jak budowa mikrostrukturalna czy stan 

napr��e� własnych [2]. Natomiast �cisłe i silne uzale�nienie 

dynamiki przebiegu samego zjawiska skokowego ruchu 

�cian domenowych od amplitudy i szybko�ci zmian pola 

magnetycznego Hm, powoduje, i� ka�da zmiana warunków 

magnesowania w czasie bada� zakłóca wyniki pomiarów. 

Ogólnie zale�no�� parametrów sygnału MSB np. warto�ci 

skutecznej MSBRMS w funkcji Hm jest zbli�ona kształtem do 

krzywej pierwotnego magnesowania, z wyra�nym obszarem 

nasycenia [3]. 

W przypadku bada� nieniszcz�cych metodami 

elektromagnetycznymi, np. defektoskopii wiropr�dowej czy 

pomiarze grubo�ci powłok, znane s� ogólne zalecenia, co do 

wymaganej grubo�ci podło�a lub oznaczenia minimalnej 

odległo�ci głowicy pomiarowej od brzegu próbki [4]. 

Wytyczne te nie mog� by� jednak przeniesione na metod� 
Barkhausena, dla której brak jest takich wskazówek, ze 

wzgl�du na inny zakres cz�stotliwo�ci magnesowania rz�du 

kilkunastu Hz oraz odmienn� konstrukcj� głowicy 

pomiarowej. Wobec powy�szego, zasadnym wydaje sie 

prowadzenie prac badawczych w tym obszarze. 

Zagadnienia zwi�zane z wpływem czynników 

geometrycznych takich jak wymiary próbki czy 

umiejscowienie na niej głowicy pomiarowej, nie maj� 
wi�kszego znaczenia w przypadku laboratoryjnych bada� 
prowadzonych na próbkach o jednakowych wymiarach. 

Problem ten staje si� natomiast istotny w przypadku bada� w 

warunkach rzeczywistych. Rozkład nat��enia pola 

magnetycznego w warstwie przypowierzchniowej badanego 

materiału mo�e zmienia� si� wtedy wraz ze zmian� 
poło�enia głowicy lub by� odmienny ni� podczas kalibracji 

prowadzonej na w�skich próbkach poddawanych 

odkształceniom. Tym samym, wyznaczanie napr��e� na 

podstawie funkcji kalibracyjnej MSBRMS = f(�) b�dzie 

obarczone bł�dem. 

Szczegółow� analiz� jednowymiarowego przypadku, 

gdy zmianie ulega tylko grubo�� badanego elementu 

przedstawiono w [5]. Natomiast w niniejszej pracy 

przedstawiono wyniki bada� dotycz�ce zale�no�ci wyników 

pomiarów z wykorzystaniem zjawiska Barkahausena, od 

szeroko�ci przedmiotu bada� oraz poło�enia głowicy 

pomiarowej wzgl�dem jego kraw�dzi. Analizowane 

zagadnienie jest szczególnie wa�ne w przypadku badania 

napr��e� własnych w blachach, z których wycina si� 
podłu�ne próbki kalibracyjne. 

 

2. EKSPERYMENT 
 

2.1. Aparatura pomiarowa 
Badania przeprowadzone zostały z wykorzystaniem 

opracowanej i wykonanej specjalnej aparatury pomiarowej 

w postaci przeno�nego urz�dzenia pomiarowego 

współpracuj�cego z komputerem [6]. Składa sie ona z trzech 

głównych modułów: magnesowania, pomiarowego i 
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przetbarzania MSB, a jej schemat blokoby przedstabiono 

na rysunku 1. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat blokoby aparatury pomiarobej 

 

Układ przemagnesobybania zabiera generator 

napi�cia piłokształtnego 1 oraz bzmacniacz pr�doby mocy 

2, który zasila uzbojenie 3 nabini�te na jarzmie 

magnesuj�cym 4 głobicy pomiarobej.  

Tor pomiaroby, którego zadaniem jest 

kondycjonobanie szumu Barkhausena detekcjonobanego 

przez cebk� pomiarob� 5, zbudobany jest z dbóch stopni 

bzmacniaj�cych rozdzielonych układem filtru górno 

przepustobego. Pierbszy stopie� 6 jest szerokopasmobym 

bzmacniaczem pomiarobym, charakteryzuj�cym si� du�ym, 

bzmocnieniem (regulobanym do 80 dB) i bysokim 

bspółczynnikiem tłumienia sygnału bspółbie�nego CMRR. 

Jego zadaniem jest eliminacja zakłóce� synfazobych oraz 

bzmocnienie MSB do u�ytecznego poziomu. Rol� filtru 7 

jest natomiast usuni�cie dominuj�cej składobej 

podstabobej pr�du magnesuj�cego i jej harmonicznych. 

Drugi stopie� bzmacniaj�cy 8 słu�y b zasadzie tylko do 

standaryzacji amplitudy MSB podabanego do bloku jego 

przetbarzania. W bloku tym, byznaczana jest barto�� 

skuteczna MSBRMS za pomoc� przetbornika True RMS 9; 

kształtobany jest sygnał obbiedni za pomoc� układu 

detektora szczytobego 10 oraz formobane s� 

znormalizobane impulsy odpobiadaj�ce skokom 

Barkhausena poby�ej przyj�tej granicznej barto�ci 

amplitudy 11. Sam sygnał MSB oraz sygnały nios�ce 

informacj� o jego parametrach a tak�e dotycz�ce 

parametrób magnesobania, s� akbizycjonobane przez kart� 

pomiarob� 12 i przekazybane do komputera b celu ich 

bizualizacji, dalszego przetbarzania oraz rejestracji. 

  

2.2. Charakterystyka eksperymentu 

Badania bpłybu bybranych czynnikób 

geometrycznych przeprobadzono b oparciu o modelobanie 

fizyczne. Polegało ono na jednoczesnym symulobaniu, za 

pomoc� prostopadło�ciennych stalobych próbek (belek) 

składanych b pakiety ró�nych szeroko�ci badanego 

płaskiego elementu a zarazem pozbalało na zmienianie 

poło�enia głobicy bzgl�dem jego brzegób, okre�lonych 

odległo�ciami x1 i x2 (rys.2a) 

 

 
 

Rys. 2. Sposób modelobania fizycznego bpłybu czynnikób 

geometrycznych 

Aby uniezale�ni� pomiary od mog�cych si� zmienia� 

bła�cibo�ci mechanicznych, lokalnego stanu napr��e� czy 

stanu pobierzchni b poszczególnych próbkach, głobica 

pomiaroba została przyklejona na stałe do jednej z belek. 

Analiz� bpłybu czynnikób geometrycznych, czyli 

barto�ci bymiarób x1 i x2 na sygnał MSB, przeprobadzono 

b oparciu o obserbacj� bzgl�dnych zmian barto�ci 

skutecznej szumu Barkhausena (1). Jako sygnał odniesienia 

przyj�to barto�� skuteczn� MSB mierzon� b pojedynczej, 

byselekcjonobanej próbce (rys. 2b), do której została 

przytbierdzona głobic pomiaroba. 

 

0

21 ),(

RMS

RMS

r
MSB

xxMSB
MSB =

                          (1) 

 

gdzie: MSBr – stosunek barto�ci skutecznych MSB,  

MSBRMS – barto�� skuteczna MSB dla danej 

konfiguracji odległo�ci x1 i x2,  

MSBRMS0 – barto�� skuteczna MSB b próbce 

odniesienia 

 

Widok układu eksperymentalnego, przedstabiono na 

rysunku 3. Po by�arzaniu odpr��aj�cym, pobierzchnie 

boczne próbek ze stali S235JGR2 zostały obrobione za 

pomoc� obrabiarki sterobanej numerycznie. Nast�pnie były 

dokładnie szlifobane, tak, aby po zło�eniu b pakiet, uzyska� 

ich jak naj�ci�lejsze przyleganie. 

 

 
 

Rys. 3. Widok układu eksperymentalnego 

 

Badania przeprobadzono dla dbóch rodzajób głobicy 

ró�ni�cych si� szeroko�ci� poprzeczn� jarzma oraz belek, z 

których były składane pakiety. W pierbszym przypadku 

szeroko�� poprzeczna jarzma magnesuj�cego głobicy 

pomiarobej nr 1 bynosiła 6 mm, długo�� 35 mm, natomiast 

liczba zbojób uzbojenia magnesuj�cego bynosiła 300. 

Pojedyncze próbki miały bymiary 5×6×150 mm. W drugim 

przypadku bykorzystano inn� konstrukcj� głobicy 

pomiarobej, o szeroko�ci jarzma 13 mm i długo�ci 40 mm 

oraz liczbie 400 zbojób uzbojenia magnesuj�cego, któr� 

zamocobano na typobej próbce kalibracyjnej odniesienia o 

szeroko�ci x0 = 20 mm i grubo�ci róbnie� 5 mm.  

 

3. WYNIKI I ANALIZA BADA� 

 

Podczas pierbszego etapu bada� z bykorzystaniem 

głobicy nr 1, barto�� pr�du magnesuj�cego Im bynosiła 

190 mA a jego cz�stotlibo�� fm była róbna 12 Hz. Pomiary 

przeprobadzono dbukrotnie, dla konfiguracji 

przedstabionych b tabeli 1 oraz dla ich odbi� lustrzanych. 

Ciemnym kolorem zaznaczono aktualn� pozycj� próbki, do 

której zamocobano głobic� pomiarob�. W tabeli 1 
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przedstawiono równie� wyznaczone z zale�no�ci (1), 

warto�ci współczynnika MSBr.  

Analizuj�c wyniki uzyskane dla konfiguracji 

pomiarowych 1 ÷ 6 (x1 = 0), warto�� MSBr w funkcji 

zwi�kszaj�cego si� wymiaru x2, zmniejsza si� wykładniczo, i 

mo�e by� opisana równaniem (2).  

 

57,4

2

258,074,0

x

r eMSB

−

+=                           (2) 

 

Spadek intensywno�ci przebiegu zjawiska Barkhausena 

wynika oczywi�cie ze zwi�kszania si� efektywnego pola 

przekroju wewn�trz badanego materiału, przez który 

przenika strumie� magnetyczny wytworzony przez jarzmo 

magnesuj�ce. Powoduje to w konsekwencji zmniejszenie si� 

nat��enia pola magnetycznego w obr�bie głowicy 

pomiarowej i samej cewki detekcyjnej. 

 
Tabela 1. Zestawienie badanych konfiguracji pomiarowych nr 1 

 

Lp Konfiguracja  MSBr Lp Konfiguracja  MSBr 

1  1,000 7  0,641 

2  0,797 8  0,602 

3  0,775 9  0,573 

4  0,760 10 

 

0,568 

5  0,747 11  0,553 

6  0,740 12   

 

Analogiczn� posta� funkcji (2), mo�na zastosowa� do 

opisu zmian (1) dla innych stałych warto�ci odległo�ci x1.  

W postaci graficznej zale�no�� obrazuj�c� warto�� MSBr w 

funkcji obu zmiennych geometrycznych x1 i x2, pokazano na 

rysunku 4.  

 
Rys. 4. Zale�no�� MSBr w funkcji wymiarów x1 i x2. Pomiary 

głowic� nr 1 

  

W celu wyznaczenia zasi�gu oddziaływania kraw�dzi 

wyrobu na stan namagnesowania w obr�bie głowicy 

pomiarowej, obliczono pochodn� dMSBr/dx2 dla ró�nych 

warto�ci odległo�ci x1 (Rys. 4). Zaobserwowano, �e dla 

warto�ci x2 powy�ej 18 mm, warto�� pochodnej we 

wszystkich przypadkach d��y asymptotycznie do zera 

(rys.5). Oznacza to, �e wpływ oddziaływania tzw. efektu 

brzegowego mo�na zaniedba�, je�li odległo�� u�ytej w 

badaniu głowicy pomiarowej od kraw�dzi wynosi ponad trzy 

szeroko�ci jej jarzma magnesuj�cego. 

 

 
 

Rys. 5. Przebieg zmian pochodnej dMBNr/dx2 

 

W drugim etapie bada� z wykorzystaniem drugiego 

typu głowicy, maj�c na uwadze silnie nieliniow� zale�no�� 

intensywno�ci MSB w funkcji nat��enia 

przemagnesowuj�cego pola magnetycznego Hm, pomiary 

przeprowadzono dla dwóch warto�ci pr�du magnesuj�cego 

Im: 130 mA i 210 mA i fm =12 Hz . Zapewniło to warto�ci 

nat��enia pola magnetycznego odpowiednio na zboczu i w 

obszarze nasycenia charakterystyki MSBRMS = f(Hm) dla 

badanego materiału. Widok badanych konfiguracji jak i 

wyniki obliczonych warto�ci MSBr zestawiono w tabeli 2.  

Na podstawie analizy uzyskanych wyników mo�na 

zauwa�y�, i� zmiany odległo�ci x1 i x2 pomi�dzy 

konfiguracjami 1 i 6 przy Im = 130 mA mog� powodowa� 

zmian� warto�ci skutecznej MSB a� o 37%. Zgodnie z 

przewidywaniami, w przypadku, gdy czynniki geometryczne 

modyfikowały namagnesowanie w obszarze nasycenia 

charakterystyki MSBRMS = f(Hm) obserwowane zmiany MSBr 

były mniejsze i wynosiły maksymalnie 25%.  

 
Tabela 2. Zestawienie badanych konfiguracji pomiarowych nr 2 

 

MSBr [-] 
Lp Konfiguracja 

Im = 130 mA Im = 210 mA 

1  1,000 1,000 

2  0,812 0,877 

3  0,770 0,856 

4  0,664 0,786 

5  0,644 0,759 

6  0,630 0,746 

 

Graficzne przedstawienie warto�ci MSBr w funkcji obu 

zmiennych geometrycznych x1 i x2, zobrazowano 

odpowiednio na rysunku 6 dla Im = 130 mA oraz na rysunku 

7 dla Im = 210 mA. Podobnie jak w poprzednim przypadku, 

dla jednego ze stałych wymiarów x1 lub x2, zmiany MSBr w 

funkcji drugiego z wymiarów, mog� by� opisane za pomoc� 

funkcji wykładniczej. Analiza przebiegu warto�ci jej 

pochodnej wykazała, i� dla głowicy nr 2 zasi�g 

oddziaływania brzegów wynosi w przybli�eniu 45 mm, czyli 

równie� trzykrotno�� szeroko�ci jarzma magnesuj�cego. 
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Wyniki te s� wi�c zbie�ne jako�ciowo z uzyskanymi dla 

pierwszej z badanych głowic. 

 
Rys. 6. Zale�no�� MSBr =f(x1, x2); Im = 130 mA; Głowica nr 2 

 
Rys. 7. Zale�no�� MSBr =f(x1, x2); Im = 210 mA; Głowica nr 2 

 

4. PODSUXOWANIE 

 

Zaprezentowane w pracy wyniki bada� obrazuj� jak 

istotnym elementem bada� za pomoc� metody Barkhausena 

jest uwzgl�dnianie wpływu na pomiar wymienionych 

czynników geometrycznych Na podstawie uzyskanych 

rezultatów mo�na sformułowa� wniosek praktyczny, i� w 

przypadku bada� napr��e� własnych w wyrobach o znacznej 

szeroko�ci, np. arkuszach blach, korzystniej jest prowadzi� 

kalibracj� na jak najszerszych próbkach. Jednak�e 

wykonywanie pomiarów w pobli�u kraw�dzi wyrobu i tak 

wymaga kompensacji wzrostu nat��enia pola 

magnetycznego. Rozwi�zanie tego problemu oraz sposób 

kompensacji z wykorzystaniem sztucznych sieci 

neuronowych przedstawiono w [7]. Sieci te estymuj� z du�� 

dokładno�ci� prezentowane w pracy zale�no�ci, które s� 

trudne do tradycyjnego modelowania matematycznego. 

Zaproponowany w niniejszej pracy sposób 

modelowania fizycznego mo�e zosta� wykorzystany tak�e 

do analizy wpływu na badania metod� Barkhausena 

geometrii wyrobów o innych, czasem skomplikowanych 

kształtach przekroju poprzecznego, jak np. szyn. 
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EXPERIXENTAL ANALYSIS OF THE GEOXETRICAL FACTORS IN BARKHAUSEN 

NOISE INVESTIGATIONS 
 

The paper presents the results of experimental analysis of the indirect influence of geometric factors on the 

magnetization conditions during material investigations by Barkhausen method. The impact of the so-called boundary effect 

associated with the position of the measuring head relative to the edge of the test object and the width of the calibration 

sample have been investigated. As a research method, physical modeling of changes in geometrical dimensions and position 

of the measuring head was used, while maintaining the invariance of other parameters that could influence the measurement. 

Investigations using the developed measuring apparatus were performed for two designs of the measuring head. The obtained 

results showed that the lack of compensation of the influence of the analyzed geometric factors during the Barkhausen 

method can lead to significant measurement errors. 

 

Keywords: Barkhausen noise, calibration sample, geometric factors. 
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ZASTOSOWANIE I PRODUKCJA URZ�DZE� DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH  
W CZ�STOCHOWIE DO 1920 ROKU (W ZARYSIE) 
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Politechnika Cz�stochowska, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki  

tel.: 34 3250-801,   e-mail: alekg@el.pcz.czest.pl  
 

Streszczenie: W pracy opisano powstanie miasta Cz�stochowa 

oraz pokazano pocz�tki zastosowa� energii elektrycznej na Ziemi 

Cz�stochowskiej. Przedstawione zostały badania stanu naładowania 

butelek lejdejskich (kondensatorów) w latach 1778/1779 prowa-

dzone przez studentów Uniwersytetu Jasnogórskiego a kierowa-

nych przez ksi�dza pijara Józefa Osi�skiego, galwanometry firmy 

„Siemens & Halske” oraz busole stycznych pocz�tkowo stosowane 

na telegrafach kolejowych Drogi �elaznej Warszawsko - Wiede�-

skiej od 1852 roku, mierniki elektryczne stosowane w energetyce 

przemysłowej i zawodowej oraz przeno�ne urz�dzenia pomiarowe 

stosowane w sieci telefonicznej Jana Bełdowskiego w Cz�stocho-

wie. Przedstawiono cz�stochowskich producentów mierników elek-

trycznych: Zakład �lusarski i Elektro-Mechaniczny F. Błachowicz 

oraz firm� Rydzewski i S-ka. Pokazano pierwsze zakłady przemy-

słowe wykorzystuj�ce energi� elektryczn� do celów o�wietlenia i 

produkcji. Opisano równie� powstanie oraz pocz�tki Urz�du Kon-

troli Miar i Wag w Cz�stochowie w 1917 roku. 

 
Słowa kluczowe: Ziemia Cz�stochowska, pierwsze zastosowanie 

elektryczno�ci, pierwsze elektryczne przyrz�dy pomiarowe, pro-

dukcja i zastosowanie elektrycznych przyrz�dów pomiarowych.  

 

1. CZ�STOCHOWA JAKO MIASTO ORAZ  
   POCZ�TKI ZASTOSOWANIA ELEKTRYCZNO�CI  
 

1.1. Cz�stochowa jako miasto  
Cz�stochowa jako miasto powstała z woli rosyjskiego 

cara Aleksandra II w 1826 roku z poł�czenia dwóch le��-
cych obok siebie miast: Starej Cz�stochowy skupionej na 

zachodnim brzegu rzeki Warty, lokowanej na prawie mag-

deburskim w 1502 roku przez króla polskiego Aleksandra 

Jagiello�czyka i Nowej Cz�stochowy (Cz�stochówki) poło-

�onej przy Klasztorze Jasnogórskim, która otrzymała prawa 

miejskie nadane przez króla polskiego Augusta II Sasa  

w 1717 roku. Wytyczon� drog� ł�cz�ca oba miasta nazywa-

no „ulic� aleyi Naj�wi�tszej Maryi Panny”. W połowie od-

legło�ci od rynków obu ł�czonych miast, na tej ulicy utwo-

rzono plac i wybudowano ratusz.  

Miasto Cz�stochowa dzi� le�y na zachodnim (lewym) 

brzegu rzeki Warty około 60 kilometrów od jej kromołow-

skich �ródeł, o współrz�dnych: 50 stopni 49 minut 7 sekund 

szeroko�ci północnej i 36 stopni 45 minuty 5 sekund 

wschodniej długo�ci geograficznej. Poło�one jest na płasz-

czy�nie otoczonej wzgórzami (z których najwy�sze nosi na-

zw� Jasna Góra) na najdalej wysuni�tym kra�cu północno-

zachodnim obszaru geograficznego zwanego małopolsk�. 
Poło�ona jest w pobli�u historycznego pogranicza �l�ska, 

ziemi sandomierskiej (pó�niej kieleckiej) oraz ziemi ł�czyc-

kiej (pó�niej łódzkiej). Nazw� jej historycy wywodz� od 

słowia�skiego imienia m�skiego Czestoch (Cz�stoch).  

Poło�enie miasta na obszarze stanowi�cym naturalny 

pomost pomi�dzy Wielkopolsk� a Małopolsk� sprzyjało jego 

rozwojowi gospodarczemu. Przez Cz�stochow� nie przebie-

gał �aden z wa�niejszych szlaków handlowych, za to wyst�-
puj�ca woda i naturalna g�sta sie� wodna odgrywała pewn� 
pozytywn� rol� w procesach gospodarczych. Bogactwa natu-

ralne Ziemi równowa�yły wy�ynno�� i skalisto�� terenu oraz 

do�� marnej jako�ci okoliczne gleby. Nale�y doda�, �e s�-
siedztwo Ziemi �l�skiej nie zawsze było czynnikiem powo-

duj�cym rozwój miejscowo�ci [1]. 

 

1.2. Pocz�tki zastosowania energii elektrycznej  
       na ziemi cz�stochowskiej  

Pierwsze zastosowania biernych urz�dze� elektrycz-

nych w Cz�stochowie s� zwi�zane z działalno�ci� pijara ks. 

Józefa Hermana Osi�skiego (ur. 1738 r.; zm. 1802 r.). Na 

przełomie lat 1778/1779, wykorzystuj�c najwy�sz� wie�� 
ko�cieln� w kraju, w Sanktuarium Jasnogórskim uruchomił 

on próbny „konduktor” czyli piorunochron i przy pomocy 

studentów pauli�skiego Uniwersytetu Jasnogórskiego pro-

wadził szerokie badania mo�liwo�ci ładowania butelek lej-

dejskich. W roku 1784, J. Osi�ski nadzorował budow� 
„konduktora” stałego czyli piorunochronu na wie�y jasno-

górskiej [2]. 

Pr�d elektryczny w formie społecznie u�ytecznej poja-

wił si� na ziemi cz�stochowskiej bardzo wcze�nie, bo ju� w 

roku 1852, kiedy wzdłu� trasy Drogi �elaznej Warszawsko-

Wiede�skiej (zbudowanej w latach 1840-1842 i 1844-1848) 

firma „Siemens & Halske” z Berlina zbudowała sieci tele-
grafów kolejowych: sie� telegrafów systemu „ameryka�-

skiego” Morse’a do ł�czno�ci ogólnej i oddzieln� sie� tele-

grafów wskazówkowych systemu ABC przeznaczon� wy-

ł�cznie do u�ytku słu�b ruchu (w celu meldowania o nadej-

�ciu i odje�dzie parowozów i składów poci�gów oraz odbie-

raniu takich meldunków ze stacji nast�pnej i poprzedniej). 

Obie sieci telegraficzne zasilane były ze �ródeł galwanicz-

nych. Stacje telegrafu umieszczono w budynku dworca Dro-

gi �elaznej Warszawsko-Wiede�skiej przy ul. Dojazd 

(obecnie Piłsudskiego). Aparaty Morse’a drukowały na ta-

�mie papierowej kreski i kropki dekodowane przez telegrafi-

st� na litery alfabetu polskiego lub cyrylic�. Aparaty ABC 

drukowały literami alfabetu łaci�skiego (lub cyrylic�) na ta-

�mie papierowej przekazywane tre�ci depesz, a wydruki te 

stanowiły istotny dowód w kolejowej słu�bie ruchu [3].  



54                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 54/2017 

W roku 1887, zbudowano w Cz�stochowie Stacj� 

Elektryczn� (elektrowni�) i pierwsz� na ziemiach polskich 

(a drug� w Europie) sie� o�wietlenia elektrycznego pr�du 

stałego obejmuj�c� cały obszar o zwartej zabudowie kilku-

dziesi�ciotysi�cznego miasta. Pr�dnice pr�du stałego miały 

nap�d parowy [2].  

Sie� telefoniczna powstała w mie�cie stosunkowo pó�-

no, bo w ostatnim dziesi�cioleciu XIX wieku. Pierwotnie by-

ła zasilana ze �ródeł galwanicznych, nast�pnie ju� na po-

cz�tku w XX wieku ze stacji elektrycznej [4]. 

Tu� przed wybuchem I wojny �wiatowej u�ytkowanie 

energii elektrycznej w cz�stochowskich gospodarstwach 

domowych oraz u�ywanie jej w zakładach rzemie�lniczych 

i przemysłowych było czym� zupełnie normalnym. Pocz�t-

kowo opiek� nad działaj�cymi stacjami elektrycznymi spra-

wowali in�ynierowie technolodzy, absolwenci rosyjskich 

wy�szych szkół technicznych, oraz in�ynierowie elektro-

technicy, którzy kształcili si� w Politechnice Lwowskiej 

i politechnikach niemieckich. 

 

2. PIERWSZE ELEKTRYCZNE PRZYRZ�DY  

    POMIAROWE STOSOWANE W CZ�STOCHOWIE 

 

2.1. Pierwsze elektryczne przyrz�dy pomiarowe 
Ju� w staro�ytno�ci obserwowano elektryzowanie si� 

ciał, jednak nauka o elektryczno�ci rozwin�ła si� dopiero 

w wieku XVIII. W tym czasie rozpocz�to konstrukcj� urz�-

dze� do wytwarzani ładunku elektrycznego (machiny elek-

tryczne), obserwowano przemieszczanie si� ładunku elek-

trycznego, a tak�e próbowano ujmowa� ilo�ciowo obserwo-

wane zjawiska elektryczne konstruuj�c pierwsze elektrosko-

py. Dopiero odkrycie praw fizyki oraz opisanie równaniami 

odkrytych zjawisk elektrycznych pozwoliło na szybki po-

st�p.  

Odkryte prawa lub napisane równania nazwane były 

przewa�nie nazwiskami odkrywców lub twórców. Odkrycie 

Charlesa Augustina de Coulomb (1736-1806) z roku 1785 

nazwano Prawem Coulomba, odkrycia André-Marie Ampère 

(1775-1836) z 1820 roku nazwano Prawem Ampera, odkry-

cie Georga Simona Ohma (1789-1854) w 1826 roku nazwa-

no Prawem Ohma, wyprowadzenie Carla Friedricha Gaußa 

(Gaussa) (1777-1855) z roku 1835 nazwano Prawem Gaus-

sa, odkrycie Gustava Robert Kirchhoffa (1824-1887) z roku 

1845 nazwano Prawem Kirchhoffa, równania teoretyczne 

napisane w roku 1864 przez James Clerk Maxwella (1831-

1879) nazwano Równaniami Maxwella. Wyniki tych bada�, 

pozwoliły w drugiej połowie XIX wieku na konstruowanie 

przyrz�dów do pomiarów wielko�ci elektrycznych takich 

jak: galwanometry, woltomierze, amperomierze, omomierze 

Pierwsze mierniki elektryczne, były drogie, miały precyzyj-

n� konstrukcj� i drewniana obudow�, czasem w szlachetnej  

odmianie drewna. Bardzo je szanowano i zabezpieczano 

przed kradzie��.  

 

2.2. Zało�enie tymczasowego konduktora na wie�y  

       Klasztoru Jasnogórskiego i podj�cie prób szacunku  

       zgromadzonego ładunku elektrycznego 
W ko�cu XVII wieku, na podstawie breve papie�a 

Klemensa X Ex infunatio nobis z 3 kwietnia 1671 r. powoła-

no w Klasztorze na Jasnej Górze (zało�onym w roku 1382) 

w Nowej Cz�stochowie Studia Generalia (Uniwersytet Ja-

snogórski) dla zakonu Paulinów. Generał zakonu otrzymał 

prawo nadawania stopni scholastycznych do doktora wł�cz-

nie z zastrze�eniem wy�szych urz�dów w zakonie dla tych 

ostatnich.  

Przywilej papieski potwierdził w dokumencie z 23 

stycznia 1674 r. Cesarz Rzymski Narodu Niemieckiego Le-

opold I Habsburg przyznaj�c Uniwersytetowi Jasnogórskie-

mu takie same prawa jakie miały europejskie uniwersytety  

i akademie publiczne, mimo, �e mieli w nim kształci� si� 

członkowie zakonu paulinów z prowincji polskiej [5]. Uni-

wersytet ten funkcjonował do 1918 roku.  

Od XVII wieku popularne były na Jasnej Górze dyspu-

ty filozoficzne i teologiczne, które odbywały si� w celu �wi-

czenia uczestnicz�cych w nich studentów b�d� dla uczczenia 

wybitnych osób przebywaj�cych w klasztorze [2]. Do dysput 

tych, w czasie swojej pracy nauczycielskiej w nieodległym 

Wieluniu w latach 1765-1768, był zapraszany wykładowca 

funkcjonuj�cego tam znanego Kolegium Pijarskiego, zało-

�onego w 1691 roku, pijar ks. Józef Herman Osi�ski wykła-

daj�cy filozofi� (w skład której wchodziła fizyka i matema-

tyka). Organizował on kilkudniowe wycieczki do Wielunia, 

dla studentów Uniwersytetu Jasnogórskiego, w celu pokaza-

nia cudów do�wiadczalnej fizyki w dobrze zaopatrzonej 

przez donatorów pracowni filozofii wielu�skiego Kolegium.  

Przez całe wieki w dawnej Europie uwa�ano, �e bij�ce 

pioruny s� doczesn� kar� za grzeszne �ycie. Dopiero Benja-

min Franklin (1706-1790), w wyniku prowadzonych bada� 

nad elektryczno�ci� atmosferyczn�, zacz�ł instalowa� od 

1752 roku w Filadelfii „konduktory” (piorunochrony) wła-

snego pomysłu. Na ziemiach Królestwa Polskiego w zasa-

dzie, budynki ko�cielne, klasztorne, zamki oraz pałace, ratu-

sze miejskie i twierdze miały wie�e, dominuj�ce nad pozo-

stałymi budowlami stanowi�ce potencjalne miejsca uderze� 

piorunów. Wiejskie ko�cioły budowano przewa�nie z drew-

na, miały one drewniane wie�e, na których wieszano dzwo-

ny. Wie�e te, od uderze� pioruna płon�ły najcz��ciej. Pierw-

sze trwałe gromochrony na ziemiach Królestwa Polskiego 

zacz�to instalowa� dopiero w latach osiemdziesi�tych 

osiemnastego wieku [2]. 
Klasztor Jasnogórski usytuowany jest na wapiennym 

wzgórzu (najwy�szym w okolicy). Wie�a Sanktuarium Ja-

snogórskiego, odbudowana w 1717 r. po zniszczeniu w wy-

niku wielkiego po�aru (16 lipca 1690), miała w tym czasie 

wysoko�� około 89 m, podstaw� kamienn� do wysoko�ci 

około 37 m, wy�ej konstrukcj� z belek drewnianych oszalo-

wanych deskami. Drewniany hełm - tej wtedy najwy�szej 

wie�y w kraju - obity był blach� ołowian�, z metalow� kul�, 

a na jej szczycie, nad kul� - umieszczonym metalowym kru-

kiem trzymaj�cym w dziobie ser (znak Zakonu Paulinów). 

B�d�c od lat w dobrej komitywie z Paulinami Jasnogórski-

mi, na jesieni roku 1778, pijar ks. Józef Herman Osi�ski 

przywiózł do Cz�stochowy gruby drut �elazny, bateri� bute-

lek lejdejskich (dzi� powiedzieliby�my – kondensatorów) w 

drewnianej skrzyni oraz mierniki. Zało�ył na szczycie wie�y, 

nad metalow� kul� i krukiem „konduktor” (bo tak wtedy 

zwano dzisiejsze piorunochrony) i do wiosny roku 1779, 

prowadził badania. Sam� instalacj�, podobno wykonano z 

u�yczonego materiału i nie miała ona charakteru trwałego. 
Przy pomocy studentów Jasnogórskiego Uniwersytetu, Osi�-

ski prowadził na niej badania ładowania baterii butelek w 

dni burzowe [2].  

Studenci do okre�lenia stanu naładowania butelek lej-

dejskich stosowali elektroskopy (bez podziałki mierniczej), 

których zasada działania opierała si� na elektrostatycznym 

przyci�ganiu lub odpychaniu ruchomych cz��ci tego proste-

go przyrz�du, na które doprowadzano ładunki elektryczne. 

Nazw� przyrz�du wywiedziono ze zbitki greckich słów: 

„elektron” czyli bursztyn oraz „skopeo” co znaczy patrze�, 

jednak spotykana nazwa to równie� „multiplikator”. Pomy-
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słowe proste elektroskopy zbudowali sami studenci na Jasnej 
Górze w postaci swego rodzaju wahadełka elektrycznego, 
zło�onego z dwóch kuleczek wykonanych z wysuszonego 
mi�kkiego rdzenia krzaka bzu, wisz�cych na jedwabnych 
nitkach jednakowej długo�ci, umieszczone w szklanym sło-
iku. Zawi�zany koniec obu nitek dostawiano do jednej z 
elektrod butelki lejdejskiej (lub całej baterii butelek), z której 
druga była uziemiona. Pod wpływem odpychaj�cych działa� 
jednoimiennych ładunków pobranych z jednego zacisku bu-
telek lejdejskich kulki odchylały si�. Wzajemne odchylenie 
�rodków kulek od siebie, zapisywano w „mierze francu-

skiej”. Okre�lała ona wielko�� zgromadzanego ładunku.  
Jednocze�nie, na szczycie wie�y, dokonywano pomiaru 

cech �rodowiska.  
Wilgotno�� powietrza na wie�y mierzono najprostszym 

higrometrem (nazwa pochodzi od greckich słów „hygrós” 

co oznacza wilgotny oraz „métron” co znaczy mierzy�), któ-
rego pomysłodawc� był w 1500 roku Leonardo da Vinci 
(1452-1519). Przyrz�d ten składał si� z kuli wykonanej 
z czystej ubitej wełny owczej, zmieniaj�cej swój ci��ar 
w zale�no�ci od wchłoni�tej wilgoci, wisz�cy na wadze. 
Waga na której zawieszona była kula wyskalowana była 
w ówczesnych miarach wilgotno�ci a sam przyrz�d był mało 
dokładny i działał bardzo powoli.  

Pomiarów ci�nienia atmosferycznego i temperatury na 
wie�y studenci Uniwersytetu Jasnogórskiego dokonywali 
starymi przyrz�dami rt�ciowymi „gda�skiej roboty”. Baro-
metr rt�ciowy, wynalazł w 1643 roku fizyk i matematyk 
włoski Evangelista Torricelli (1608-1647) w zwi�zku ze 
swoimi badaniami nad ci�nieniem atmosferycznym, a zaopa-
trzył go w podziałk� umo�liwiaj�c� bezpo�redni odczyt w 
roku 1665, angielski przyrodnik Robert Hooke (1635-1703) 
Nale�y doda�, �e stosowany dzi� powszechnie barometr me-
talowy czyli aneroid wynalazł  francuski fizyk Lucien Vidie 
(1805-1866) w roku 1844. Wykonawc� mierników stosowa-
nych na Jasnej Górze był holenderski fizyk i in�ynier z 
Gda�ska Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736), który w la-
tach w latach 1714-1725 budował i drogo sprzedawał ter-
mometry rt�ciowe oparte na opracowanej przez siebie skali, 
barometry, a tak�e wysoko�ciomierze. Te przyrz�dy były 
wykonane niezwykle starannie i studentom zalecono bardzo 
delikatne obchodzenie si� z nimi. Ksi�dz J. Osi�ski zalecał 
du�� ostro�no�� przy prowadzeniu bada� i stale przestrzegał 
studentów przed gro��cym niebezpiecze�stwem pora�enia i 
ewentualnym uszczerbkiem na zdrowiu.  

Gromochron stały na wie�y jasnogórskiej zało�ył ks. 
Józef Osi�ski dopiero w 1784 roku. Stale konserwowany  
i naprawiany, funkcjonował nale�ycie przez ponad stulecie, 
a po�ar który wybuchł w dniu 15 sierpnia 1900 r. i spalił 
drewnian� (górn�) cz��� wie�y sanktuarium spowodowany 
był przez race �wietlne (ognie sztuczne), a nie uderzenie pio-
runa.   
 

  
 

Rys. 1. Od lewej, Galwanometr telegrafu kolejowego oraz Mały 
przeno�ny przyrz�d wskazuj�cy przepływ pr�du działaj�cy na zasa-

dzie busoli stycznych 

Nale�y doda�, �e ksi�dz pijar Józef Herman Osi�ski 
równie� w 1784 r. wydał pierwsz� polsk� ksi��k� dotycz�c� 
elektryki pt. "Sposób ubespieczai�cy �ycie y Mai�tek od pio-

runów" [6], daj�c w niej poradnik monta�u piorunochronu, 
obliczania kosztów inwestycji oraz podaj�c zasady ratowa-
nia osób ra�onych piorunem. Wyniki bada� zwi�zanych  
z próbami ładowania baterii butelek lejdejskich od pioruna, 
oraz szacowania wielko�ci zgromadzonej energii, prowa-
dzone w cz�stochowskim sanktuarium zapewne wzbogaciły 
t� i inne ksi��ki tego autora.  
 
2.3. Mierniki elektryczne wykorzystywane w czasie  

        budowy i w �wier�wieczu działania sieci telegrafów  

        na Drodze �elaznej Warszawsko Wiede�ska  

        (lata 1852 – 1880) 

W roku 1852, podczas budowy telegrafów elektroma-
gnetycznych na Drodze �elaznej Warszawsko Wiede�skiej  
i przez par� nast�pnych lat jej funkcjonowania, stosowano 
dwa rodzaje mierników elektrycznych: galwanometr oraz 
przyrz�d, którego działanie oparto o tzw. busol� stycznych 
(rys.1).  

Historia miernictwa elektrycznego wi��e si� z do-
�wiadczeniami du�skiego fizyka i chemika Hansa Christiana 
Ørsteda (1777-1851), który ju� w 1820 r. zaobserwował 
zjawisko wychylania igły kompasu w pobli�u przewodu, 
przez który przepływa pr�d, przy czym tym wi�ksze było to 
wychylenie im wi�ksza była warto�� pr�du płyn�cego  
w przewodzie. Odkrycie tego zjawiska umo�liwiło kon-
strukcj� galwanometru, busoli stycznych, a w okresie pó�-
niejszym było osnow� dla wynalazców ró�nego typu mier-
ników magnetoelektrycznych, elektromagnetycznych, elek-
trodynamicznych, elektrostatycznych i innych. Wykorzystu-
j�c odkrycie Ørsteda jeszcze, w tym samym roku, galwano-
metr wynalazł niemiecki chemik, fizyk oraz profesor mate-
matyki Johann Salomon Christoph Schweigger (1779-1857), 
jako bardzo czuły elektryczny przyrz�d pomiarowy, słu��cy 
do pomiaru małych nat��e� pr�du, niewielkiego napi�cia 
oraz ładunku elektrycznego.  

W galwanometrze, wychylenie wskazówki na tle wy-
skalowanej skali (pierwotnie nie opisanej cyframi) zale�ało 
od warto�ci pr�du przepływaj�cego przez cewk� oddziały-
wuj�c� z polem magnetycznym magnesu stałego powoduj�c 
powstanie momentu obrotowego. Nazw� „galwanometr” 
wprowadził matematyk, fizyk, chemik i filozof francuski 
André-Marie Ampère (1775-1836) w 1820 roku, dla przy-
rz�du przeznaczonego do pomiaru elektryczno�ci galwa-
nicznej. Do okre�lenia kierunku płyn�cego pr�du oraz orien-
tacyjnej jego warto�ci słu�yła wskazówka poruszaj�ca si� na 
tle skali bez oznaczenia warto�ci (rys. 1). Elektrotechnikom 
Drogi �elaznej Warszawsko Wiede�skiej, wychylenie si� 
galwanometru firmy „Siemens & Halske” wł�czonego bez-
po�rednio na pojedyncze �ródło galwaniczne o dwie działki, 
mówiło, ze �ródło jest sprawne i daje wła�ciwe napi�cie. 
Galwanometr z zerem po �rodku skali, współpracuj�cy z te-
legrafem, wskazywał kierunek przychodzenia sygnału (wy-
chylenie w lewo lub wychylenie w prawo od poło�enia ze-
rowego).  

Busola stycznych, była w zasadzie przyrz�dem do po-
miaru nat��enia pr�du elektrycznego na podstawie odchyle-
nia igły magnetycznej znajduj�cej si� w pobli�u linii z pr�-
dem od kierunku południka magnetycznego. Przyrz�d ten 
został po raz pierwszy opisany przez fizyka francuskiego 
Claude Servais Mathias Pouillet’a (1790-1868) w 1837 r. 
Przeno�ny i niewielki przyrz�d, który wykorzystywał dzia-
łanie busoli stycznych, stosowany był przez elektrotechni-
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ków Drogi �elaznej Warszawsko Wiede�skiej na sieci tele-

grafów kolejowych do sprawdzania ci�gło�� linii telegra-

ficznych (rys. 1). W czasie przewodzenia pr�du elektryczne-

go przez lini� telegrafu, wskazówka przyrz�du w sposób wi-

doczny zmieniała swoje poło�enia.  

W 1867 roku Anglik William Thomson, pierwszy ba-

ron Kelvin (1824-1907) zbudował przyrz�d magnetoelek-

tryczny, który słu�ył do rejestracji znaków telegraficznych. 

W 1880 roku urodzony w Anglii, pracuj�cy w USA, chemik 

i elektryk Edward Weston (1850-1936) opracował stosowany 

do dzi� miernik magnetoelektryczny o ruchomej cewce ło�y-

skowanej na czopach. W 1881 r. francuski in�ynier elektryk 

Marcel Deprez (1843-1918) oraz lekarz, biolog i fizyk Ja-

cques-Arsène d'Arsonval (1851-1940) zmodyfikowali ma-

gnetoelektryczny przyrz�d W. Thomsona z ruchom� cewk�, 
i dostosowali go do pomiarów bardzo małych pr�dów sta-

łych (galwanometr aperiodyczny). Nale�y doda�, �e analo-

gowe mierniki magnetoelektryczne słu�� do dzi� do pomiaru 

pr�du stałego. Stosowano je głównie jako woltomierze, am-

peromierze i omomierze.  

Zastosowanie telefonów elektrycznych pod koniec lat 

osiemdziesi�tych XIX w. zamiast sieci kolejowych telegra-

fów wskazówkowych systemu ABC oraz rozwój praktycz-

nych metod pomiarów elektrycznych, powodowało ci�gł� 
wymian� stosowanych elektrycznych przyrz�dów pomiaro-

wych na nowsze. Nast�piła równie� pewna unifikacja sto-

sowanych mierników, we wszystkich dziedzinach przemysłu 

i gospodarki, w których wyst�pował pr�d elektryczny. 

 

2.4. Stacja Elektryczna i sie� o�wietlenia elektrycznego  

       w Cz�stochowie (od 1887 roku)   

Pod koniec 1886 r. w Cz�stochowie rozpocz�to 

budow� Stacji Elektrycznej o�wietlenia elektrycznego ulic  

i placów miasta. Budow� prowadzono z pieni�dzy zebranych 

od anonimowych donatorów, a rozliczona została 

rachunkami przez kas� miejsk� [7]. W stacji elektrycznej 

umieszczono maszyn� parow� i dwie dynamomaszyny 

pracuj�ce na 18 lamp łukowych (50 V, 9 A). Jedna grupa 

lamp płon�ła do godziny 24, a druga do godziny 2 w nocy. 

Przeciwległe boki wierzchołka kwadratu (w który wpisano 

o�wietlony obszar miasta) były odległe od siebie o ponad 5 

wiorst (1 wiorsta = 1,0668 km), inaczej mówi�c o�wietlony 

był cały ówczesny obszar miasta o zwartej zabudowie.  

Przykładaj�c dzisiejsze nazwy ulic, nale�y stwierdzi�, 
�e w 1887 r. o�wietlone pr�dem elektrycznym (lampami 

łukowymi) w Cz�stochowie, były: całe Aleje Naj�wi�tszej 

Maryi Panny (NMP), cz��� ulicy 7 Kamienic (od strony 

Sanktuarium Jasnogórskiego), Rynek Wielu�ski, ulica 

�l�ska (od Ratusza — obecnego Muzeum, do Stacji Elek-

trycznej mieszcz�cej si� za budynkiem Ratusza na obecnej 

ulicy �l�skiej), przylegaj�ce do alei NMP obszary obecnych 

ulicy Ko�ciuszki i alei Wolno�ci, ul. Piłsudskiego od alei 

NMP do dworca (Warszawsko Wiede�skiej Drogi �elaznej), 

Stary Rynek, oraz Stare Miasto w okolicach obecnych ulic 

Krakowskiej, Stra�ackiej, Ogrodowej, Katedralnej.  

Elektryczne lampy łukowe zapłon�ły w Cz�stochowie 

wieczorem 15 sierpnia 1887 roku w �wi�to Wniebowzi�cia 

Naj�wi�tszej Marii Panny, w ten sposób po raz pierwszy na 

ziemiach polskich cało�ciowo o�wietlono miasto, a pielg-

rzymi ze wszystkich zaborów oraz z zagranicy mogli po-

dziwia� pot�g� �wiatła elektrycznego. Do czasu rozpocz�cia 

sprzeda�y energii elektrycznej w roku 1907, w Stacji Elek-

trycznej na tablicy rozdzielczej zainstalowane były trzy 

mierniki elektryczne (rys. 2).  

W przedsi�biorstwie sprzedaj�cym energi� odbiorcom, 

istotnym elementem były pomiary wielko�ci energii dostar-

czonej klientom. W Cz�stochowie, energia elektryczna pr�-
du stałego była pocz�tkowo (od 1909 r.) rozprowadzana do 

niewielkich zakładów przemysłowych, zakładów rzemie�lni-

czych oraz banków i kantorów handlowych. Nie stosowano 

jeszcze drogich liczników energii, natomiast pobierano opła-

t� abonamentow�. Od roku 1909, energi� elektryczn� pr�du 

stałego sprzedawano równie� mieszka�com, przede wszyst-

kim do o�wietlenia elektrycznego (tanie �arówki produko-

wano w Cz�stochowie) oraz do ewentualnego stosowania 

urz�dze� kuchennych (�elazko, kuchenka elektryczna, wen-

tylator, grzejnik) i dzwonka elektrycznego u drzwi. Rozli-

czenia z abonamentami prowadzono na podstawie liczby po-

siadanych w domu urz�dze� oraz czasu ich działania.�

 

  
  

Rys. 2 Od lewej, Projekt i schemat poł�cze� deski rozdzielczej 

Stacji Elektrycznej w Cz�stochowie (1892) (�ródło: [15]  

syg. 2542), Fotografia tablicy rozdzielczej Stacji Elektrycznej  

w Cz�stochowie (1912) (�ródło: Tygodnik Ilustrowany nr 46,  

16 XI 1912 r., s. 970) 

 

Pierwszym licznikiem energii elektrycznej był przyrz�d  

zliczaj�cy czas pracy urz�dze� elektrycznych, opatentowany 

w roku 1872 w USA. Licznik ten pracował dobrze tylko w 

czasie jednoczesnej pracy wszystkich podł�czonych (mie-

rzonych) urz�dze�, przy czym ich znany pobór mocy słu�ył 

do okre�lenia kosztów zu�ytej energii  

Ameryka�ski wynalazca i przedsi�biorca Thomas Alva 

Edison (1847-1931) w roku 1881 opracował kłopotliwy w 

obsłudze, a przez to niepraktyczny, licznik energii elektrycz-

nej. Wykorzystywał on elektrochemiczne działanie pr�du. W 

zbiorniku zawieraj�cym elektrolit w postaci roztworu siar-

czanu cynku umieszczano katod� w postaci dokładnie zwa-

�onej płytki cynkowej, przepływaj�cy pr�d powodował osa-

dzanie si� cynku na katodzie i zwi�kszenie wagi tej płytki. 

Po zako�czeniu okresu rozliczeniowego płytk� ponownie 

dokładnie wa�ono i wystawiano rachunek odbiorcy za zu�y-

t� energi� elektryczn�.  
W roku 1882 francuski in�ynier elektryk Marcel De-

prez zbudował watomierz a rok pó�niej opublikował prac� o 

pomiarach mocy i energii. Za pierwszy dokładny licznik 

energii elektrycznej pr�du stałego uwa�a si� miernik opaten-

towany w roku 1883, a skonstruowany przez berli�skiego 

naukowca, urodzonego w K�pnie, Hermanna Arona (1845-
1913) tzw. „Pendelzähler”. Licznik miał dwa niezale�ne 

wahadła, które miały w miejscu soczewki magnes trwały w 

polu działania których, umieszczono cewki zasilane napi�-
ciem sieci. Pod wahadłami znajdowały si� dwie cewki pr�-
dowe nawini�te przeciwsobnie. Na skutek oddziaływania 

cewek w czasie przepływu pr�du elektrycznego przez licz-

nik, jedno wahadło poruszało si� wolniej, a drugie szybciej. 

Ró�nic� czasu miedzy zegarami przeliczano na zu�yt� ener-

gie elektryczna. co realizowano za pomoc� mechanizmu zli-

czaj�cego licznika. Te bardzo kosztowne przyrz�dy o zło�o-
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nej budowie realizowały pomiar zarówno ładunku elektrycz-

nego (amperogodziny) jak i energii elektrycznej (watogodzi-

ny).  

W tym samym czasie brytyjski elektrotechnik i fizyk 

William Edward Ayrton (1847-1908) i irlandzki in�ynier 

John Perry (1850-1920), opracowali podobne rozwi�zanie 

licznika energii elektrycznej. W 1902 r. uruchomiono w 

�widnicy fabryk� pod nazw� „H. Aron Elektrizitätszähler-

Fabrik GmbH”, wytwarzaj�c� elektryczne liczniki waha-

dłowe pomysłu wła�ciciela. Liczniki wahadłowe zostały za-

kupione przez cz�stochowsk� spółk� elektryczn� i były 

u�ywane do pomiaru poboru energii przez du�ych odbior-

ców (rys.3).  

 

 
 

Rys. 3. Liczniki (zegary) wahadłowe pr�du stałego z pocz�tku 

XX w. (�ródło: [7] s. 93) 

 

W roku 1889 ameryka�ska firma „General Electric” 

opracowała  licznik silnikowy (do pr�du stałego i przemien-

nego) b�d�cy w istocie rejestratorem mocy. Moment obro-

towy silnika był proporcjonalny do mierzonej mocy elek-

trycznej i był równowa�ony przez moment zwrotny, a pr�d-

ko�� obrotowa wirnika zmieniała si� proporcjonalnie do 

warto�ci przepływaj�cego pr�du elektrycznego. Licznik ten 

był rzadko stosowany w Europie, nie był stosowany w Cz�-
stochowie.  

W roku 1900 ameryka�ski fizyk Artur Williams Wright 

(1836-1915) skonstruował elektrolityczny licznik rt�ciowy 

pr�du stałego. Produkcj� i sprzeda�� ich w Europie zaj�ła si� 
firma „Schott & Genossen” z Jeny. Liczniki tego typu, były 

produkowane przez ró�ne firmy w pierwszym �wier�wieczu 

XX wieku. 

Firma „Siemens Schuckertwerke GmbH” (SSW) z No-

rymbergi, w której w tym czasie kierownikiem laboratorium 

tej firmy był Włodzimierz Krukowski (1887-1941), pó�niej-

szy profesor Politechniki Lwowskiej, opracowała, a nast�p-

nie sprzedawała liczniki wodorowe, oraz liczniki rt�ciowe 

własnej konstrukcji [11]. Przy niezmienno�ci napi�cia licz-

niki te w zasadzie mierzyły tylko ładunek elektryczny  

i nadawały si� wył�cznie do pr�du stałego. Liczniki wodo-

rowe firmy SSW zostały zakupione przez cz�stochowsk� 

elektroenergetyk� tu� po pierwszej wojnie �wiatowej i były 

stosowane w Cz�stochowie do 1926 r. (rys. 4). 

Gdy na przełomie XIX i XX wieku pr�d przemienny 

zacz�ł wypiera� pr�d stały, pojawił si� problem opracowania 

liczników energii pr�du przemiennego. Włoski in�ynier  

i naukowiec Galileo Ferraris (1847-1897) w roku 1885, wy-

kazał, �e dwa pola magnetyczne wytworzone przez pr�dy 

przemienne o ró�nych k�tach fazowych obracaj� wirnik  

w kształcie walca lub tarczy.  

 

 
 

Rys. 4. Wodorowe liczniki energii, od lewej: SSW Kilowattstunden 

Gleichstromzähler HE3,  220 V/10 A (do 1000 kWh) — odbiorcy 

przemysłowi oraz SSW Kilowattstunden Gleichstromzähler E2 

(Stadt-Elektr.-Werke Breslau), 220 V/5 A (do 200 kWh) —  

odbiorcy komunalni 

 

Nale�y doda�, ze niezale�nie, w 1888 r. do takiego sa-

mego wniosku doszedł serbo-chorwacki wynalazca Nikola 

Tesla (1856-1943) pracuj�cy w USA. Wkrótce wykazano, �e 

w obracaj�cym si� poziomym dysku metalowym, który zo-

stał umieszczony w polu magnesu stałego, powstaj� pr�dy 

wirowe hamuj�ce jego obroty, a szybko�� obracaj�cego si� 
dysku jest proporcjonalna do mocy pobieranej przez cewki 

indukcyjne generuj�ce obrót. Te spostrze�enia doprowadziły 

do opracowania konstrukcji liczników indukcyjnych, które 

zdominowały prawie cały XX wiek.  

W�gierski in�ynier i wynalazca Ottó Titusz Bláthy 

(1860-1939) w budapeszte�skiej firmie „Ganz M�vek” w 

1889 r. opatentował swój indukcyjny licznik energii elek-

trycznej pr�du przemiennego wykorzystuj�cy do działania 

odkrycie G. Ferrarisa. Dzi�ki temu licznik uzyskał moment 

nap�dowy ustroju proporcjonalny do mocy czynnej sieci, do 

równowa�enia którego zastosował elektromagnes hamuj�cy. 

Dysk nap�dzał wielostopniowy mechanizm licznikowy, reje-

struj�cy pobieran� energi�. Budapeszta�ska firma „Ganz 

M�vek” jeszcze w tym samym roku rozpocz�ła produkcj� 
takich liczników. Ze wzgl�du na du�e zapotrzebowanie, po-

dobne konstrukcje liczników opracowano i szybko wdro�o-

no do produkcji w ameryka�skich firmach: „Westinghouse 

Electric Company” (od roku 1894), „Sangamo Electric 

Company” (od roku 1899).  

W nowoczesne mierniki stacyjne, woltomierze i ampe-

romierze ró�nych typów, przewa�nie produkcji niemieckiej, 

Stacja Elektryczna w Cz�stochowie została zaopatrzona po 

1900 r. (rys. 5). Mierniki te widoczne s� równie� na fotogra-

fii deski rozdzielczej Stacji Elektrycznej na rysunku 2. 

 

  
 

Rys. 5. Woltomierz i amperomierz firmy „Schuckert & Co.” sto-

sowane na tej Stacji Elektrycznej w Cz�stochowie po 1900 roku 
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2.5. Mierniki elektryczne wykorzystywano w czasie  

       budowy i pocz�tkowego okresu funkcjonowania sieci  

       telefonicznej w Cz�stochowie  (od 1891 roku)    

W latach 1882/1883, w spółce komandytowej „Fabry-

ka Papieru i Młyn Walcowy K, Ginsberg i Bracia Kohn”, ul. 

Krakowska 19 (od 1945 r. Cz�stochowska Fabryka Papieru) 

powstała wewn�trzzakładowa sie� telefoniczna zasilana  

z baterii (ogniw elektrycznych). Ł�czyła ona uruchomiony w 

1819 r. młyn ameryka�ski i zało�on� w 1867 r. fabryk� 
papieru z portierniami i budynkiem dyrekcji, dysponuj�c 

kilkoma aparatami telefonicznymi (z korb� induktora, bez 

tarczy). 

 

 
 

Rys. 6. Od lewej: Miernik angielskiej firmy „Walsall Electrical 

Company  Ltd.” (zało�onej w 1892 r.) do sprawdzania ci�gło�ci li-

nii telefonicznej (zaopatrzony w małe wewn�trzne �ródło galwa-

niczne) i przyrz�d do pomiaru oporu linii telefonicznej działaj�cy 

na zasadzie busoli stycznych 

 

 W 1891 roku powstała w Cz�stochowie sie� 
telefoniczna, inicjatywa jej budowy wyszła od kilku 

bogatszych mieszka�ców miasta. Słu�yła porozumiewaniu 

si� mi�dzy mieszka�cami miasta w celach handlowych 

i przemysłowych i pocz�tkowo była ograniczona obszarowo. 

Kierownictwo nad budow� i eksploatacj� powierzono 

mieszka�cowi miasta, polskiemu szlachcicowi Janowi 

Bełdowskiemu (1865-1922) herbu Rawa, posiadaj�cemu 

do�wiadczenie zwi�zane z budow� miejskich sieci 

telefonicznych w Piotrkowie. Sie� stale si� rozrastała 

osi�gaj�c w 1914 r. około 600 abonentów i zasi�giem 

obejmowała nast�puj�ce przedmie�cia i miejscowo�ci: 

Aniołów, Blachownia, Błeszno, Bór, Bugaj, Gnaszyn, Huta 

Stara, Kawodrza, Konopiska, Korwinów, Lisiniec, 

Myszków, Ostatni Grosz, Ostrowy, Raków, R�dziny, 

Rudniki, Wrzosowa, Zacisze, Zagórze, Zawodzie, Złoty 

Potok, �óraw [2]. 

Podczas budowy i na pocz�tku funkcjonowania cz�sto-

chowskiej sieci telefonicznej stosowano przeno�ne mierniki 

magnetoelektryczne (woltomierze i amperomierze) oraz 

przyrz�dy do sprawdzania ci�gło�ci przewodów (rys. 6). 

Stosowano równie� miernik oporu drutu linii telefonicznej 

działaj�cy na zasadzie busoli stycznych (rys. 6). Wszystkie 

stosowane przyrz�dy były oprawione w drewno, a sam po-

miar, dla szkolonego technika, nie stanowił problemu.    
 

3. PIERWSZE ELEKTRYCZNE PRZYRZ�DY  

    POMIAROWE PRODUKOWANE  

    W CZ�STOCHOWIE ORAZ POWSTANIE  

    MIEJSKIEGO URZ�DU MIAR I WAG 
 

3.1. Cz�stochowski producent mierników elektrycznych  

       (woltomierzy i amperomierzy) Biuro Techniczno- 

       Komisowe Rydzewski i S-ka (od 1906 roku)   
Pierwszym wi�kszym producentem mierników elek-

trycznych w Cz�stochowie było Biuro Techniczno-

Komisowe Rydzewski i S-ka, zało�one w 1906 roku w Cz�s-

tochowie (ul. Teatralna 13) maj�ce równie� kantor we Wło-

cławku (ul. Szeroka) (rys. 7). 

Wła�cicielami biura byli: Mieczysław Rydzewski i in�. 
Kazimierz Reklewski pochodz�cy z rodziny ziemia�skiej 

z pod Opatowa a biurem kierował in�. technolog Cyprian 

Apanowicz. Nale�y doda�, �e C. Apanowicz w latach 1910-

1939, aktywnie uczestniczył w tworzeniu a nast�pnie kiero-

wani zawodow� elektroenergetyk� cz�stochowsk�.  
 

 
 

Rys. 7. Reklama gazetowa: �ródło: Wiadomo�ci Cz�stochowskie 

1906 r., nr 9 z 24 lutego-9 marca, s.4 

 

Biuro prowadziło równie� komis urz�dze� technicz-

nych. Zatrudniało (w ró�nych okresach) kilka, kilkana�cie 

osób. Wykonywało mi�dzy innymi instalacj� o�wietlenia 

elektrycznego i przenoszenia siły ([8] poz. 17538, 17493). 

Dostarczało równie� artykuły techniczne i elektrotechniczne. 

W mie�cie w szczególno�ci instalowało dzwonki pokojowe, 

sygnalizatory elektryczne ostrzegawcze, tablice bezpieczni-

kowe, o�wietlenie elektryczne, piorunochrony, lampki �aro-

we, elektromotory, dynamomaszyny. Prowadziło sprzeda� 
izolowanego drutu dzwonkowego podwójnego i potrójnego. 

Produkowało równie� przyrz�dy pomiarowe takie jak wol-

tomierze i amperomierze, pocz�tkowo z zamówionych ze-

społów u zagranicznych producentów a tu� przed pierwsz� 
wojn� �wiatow� wykonywanych ju� całkowicie we własnym 

zakresie (rys. 8). 

 

 
 

Rys. 8. Amperomierz firmy „Rydzewski i S-ka” z Cz�stochowy 

oraz wygl�d jego struktury wewn�trznej 

 
3.2. Producent wag, urz�dze� elektrycznych oraz  

       mierników, elektromechanik Franciszek Błachowicz  
Pierwsza miejska Stacja Elektryczna powstała w Cz�s-

tochowie w 1887 r. i była obsługiwana przez kolejne firmy 

wygrywaj�ce okresowe przetargi na obsług� i rozwój sieci 

elektrycznej organizowane przez władze miasta. W 1895 r. 

w wyniku wygranego kolejnego przetargu, koncesjonariu-

szem stacji elektrycznej i o�wietlenia ulicznego w Cz�sto-

chowie została Spółka Elektrotechniczna z Warszawy „Ru�-

kiewicz – Godlewski”. �ci�gn�ła ona na pocz�tku 1895 r.  

z pod Ł�czycy do�wiadczonego, wykształconego elektrome-

chanika Franciszka Błachowicza (1862-1938) wraz z rodzin� 
do Cz�stochowy, gdzie obj�ł stanowisko kierownika miej-

skiej stacji elektrycznej, zaraz rozpoczynaj�c jej rozbudow� i 
modernizacj�. Nale�y równie� doda�, �e Franciszek Bła-

chowicz miał dwóch synów, wybitnie uzdolnionego elektro-
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techniczne Leonarda (1891-1972), młodszego Jana  (1895-  

1945) oraz trzy córki [10]. 

W celu obni�enia kosztów, firma „Ru�kiewicz-

Godlewski”, r�kami swojego cz�stochowskiego kierownika, 

prowadziła remonty i naprawy maszyn i urz�dze� stacyjnych 

oraz przezwajała silniki i uszkodzone przyrz�dy pomiarowe 

(woltomierze, amperomierze oraz liczniki energii elektrycz-

nej). Ju� na pocz�tku 1896 r. w Stacji Elektrycznej w Cz�-
stochowie uruchomiono dodatkowy generator elektryczny 

pr�du stałego, doprowadzaj�c do lepszego o�wietlenia cen-

tralnych ulic miasta Cz�stochowy dodatkowymi łukowymi 

lampami drogowymi [7].  

Po wygraniu kolejnego przetargu koncesyjnego na 

o�wietlenie miasta Cz�stochowy energi� elektryczn� przez 

Biuro Techniczne „Orion” (T. Rudzi�ski i I. Sygiety�ski)  

z Warszawy, zwi�zany z poprzednim koncesjonariuszem, 

Franciszek Błachowicz po 1903 r. opu�cił stanowisko kie-

rownika elektrowni i zało�ył własn� pracowni� elektrome-

chaniczn� produkcyjno-monta�owo-naprawcz�. 
Pracownia ta wkrótce stała si� znanym i cenionym  

w Cz�stochowie i okolicy producentem dzwonków elek-

trycznych i przycisków do nich (które w wykonaniu „lux” 

eksportowane były nawet na �l�ski i do Prus). Pozwoliło to 

wła�cicielowi na uzbieranie kapitału potrzebnego do zało�e-

nie własnej firmy produkcyjnej. Przez trzy lata znakomity 

fachowiec Franciszek Błachowicz prowadził równie�, jako 

osoba fizyczna, prace zlecane mu przez Stacj� Elektryczn�  
w Cz�stochowie. W tym czasie wła�ciciel firmy je�dził do 

Niemieckich, Rosyjskich i Austro-W�gierskich zakładów 

produkuj�cych urz�dzenia elektrotechniczne, poznaj�c ich 

wyroby, a nast�pnie dokonuj�c wyboru i zakupu maszyn  

i urz�dze� koniecznych do wykonania zleconych prac.  

W 1906 r. otworzył zarejestrowany „Zakład �lusarski i 

Elektro-Mechaniczny F. Błachowicz w Cz�stochowie” (III 

Aleja 58) [10]. Zakład wykonywał wyroby �lusarskie, elek-

tromechaniczne, wagi oraz galanteri� metalow� (rys. 9) ([8] 

poz. 2353). Prowadził równie� prace usługowe takie jak za-

kładanie piorunochronów, telefonów, dzwonków elektrycz-

nych, reperowanie dynamomaszyn, lamp łukowych, apara-

tów projekcyjnych, kinematografów itp. Obstalunki na wy-

konanie motorków czyli silników elektrycznych, i innych 

wi�kszych urz�dze� elektromechanicznych zakład Błacho-

wicza przyjmował ju� w roku 1906 [10]. 
 

  
 

Rys. 9. Od lewej: Reklama firmy F. Błachowicz (�ródło: Przewod-

nik po Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Cz�stochowie, sierpie�-

wrzesie� 1909, druk F. D. Wilkoszewski, Cz�stochowa 1909, s.11), 

Maszyna elektryczna pr�du stałego z 1907 r. przeznaczona do pra-

cy pr�dnicowej produkcji firmy F. Błachowicz z Cz�stochowy ob-

stalowana przez Antoniego Bugaja z Kłomnic 

 

Maszyny elektryczne pr�du stałego, produkowane po-

cz�tkowo w krótkich seriach,  stanowiły twórcze powielenie 

konstrukcji zagranicznych realizowanych z lokalnie dost�p-

nych materiałów z uwzgl�dnieniem pomysłów i do�wiad-

cze� praktycznych F. Błachowicza. Jednym z pierwszych 

zamawiaj�cych maszyn� elektryczn� był Antoni Bugaj z 

Kłomnic niedaleko Cz�stochowy wła�ciciel znanej „Fabryki 

Maszyn i Narz�dzi Rolniczych” (produkuj�cej mi�dzy inny-

mi słyn�ce z wysokiej jako�ci sieczkarnie, pługi, kultywato-

ry, młockarnie, kieraty konne), który zamówił niewielk� ma-

szyn� pr�du stałego (przeznaczon� do pracy pr�dnicowej). 

Kupuje równie� kilka opraw do �arówek. Zamówiona ma-

szyna przetrwała w zbiorach Katedry Elektrotechniki Wy-

działu Elektrycznego Politechniki Cz�stochowskiej (rys. 9).  

Monolityczne �elazne stojany do wykonywanych ma-

szyn odlewała Odlewnia „Wulkan” w Cz�stochowie. W�gle 

czyli szczotki w�glowe do tych maszyn produkowało Ak-

cyjne Towarzystwo „Elektryczno��” Zakłady Elektryczne  

w Z�bkowicach B�dzi�skich (rok zało�enia 1896). Jako 

płytki izolacyjne pod zaciski maszyn stosowano obrobion� 
skał� płonn� (niepalne odrzuty przy wydobyciu w�gla ka-

miennego). Pierwsze urz�dzenia elektromechaniczne, po do-

konaniu odpowiednich zamówie� półproduktów, firma wy-

twarzała w 1907 r.  

Indywidualnie do produkowanych urz�dze� firma wy-

konuje (lub składa z zagranicznych cz��ci) i dostosowuje do 

potrzeb woltomierze i amperomierze. Wykonuje równie� 
naprawy oraz w celu uzupełnienia braków produkuje w krót-

kich seriach na zamówienie odcinka cz�stochowskiego Dro-

gi �elaznej Warszawsko Wiede�skiej ustroje galwanomet-

rów, które były delikatne i ulegały cz�sto zniszczeniu.  

W latach 1912-1914 Leonard Błachowicz zbudował in-

stalacj� o�wietleniow� w Sanktuarium Jasnogórskim zasila-

n� z miejskiej Stacji Elektrycznej [10].   

 

3.3. Pocz�tki Miejskiego Urz�du Miar i Wag  

       w Cz�stochowie (od 1917 r.)  

Dnia 24 sierpnia 1917 r. Magistrat Miasta Cz�stochowy 

postanowił ustanowi� Urz�d Kontroli Miar i Wag, który 

swoim zasi�giem miał obj�� zarówno samo miasto jak i po-

wiat. Decyzj� Komisji Finansowo-Bud�etowej Miasta Cz�-
stochowy nakazano równie� odej�� od miar rosyjskich i sta-

ropolskich u�ywanych powszechnie w handlu prywatnym i 

zastosowa� miary systemu metrycznego w miejsce dotych-

czas stosowanych.  

Do realizacji tego zadania powołano czołowego produ-

centa wag i przyrz�dów elektrotechnicznych w mie�cie 

Franciszka Błachowicza, który w dniu 26 kwietnia 1918 r. 

został upowa�niony do zamówienia w Warszawie i nabycia 

dla Cz�stochowskiej Izby Miar i Wag niezb�dne wzorce ma-

sy, długo�ci, pojemno�ci zgodne z wytycznymi Urz�du Miar 

i Wag Miasta Stołecznego Warszawy oraz w Niemczech 

podstawowe elektryczne mierniki wzorcowe. Od wrze�nia 

1918 r. Franciszek Błachowicz wyst�puje jako rewizor Miej-

skiego Urz�du Miar i Wag w Cz�stochowie i skompletował 

załog� dla tego urz�du ([15] sygn. 5833). Doprowadził do 

wynaj�cia przez Magistrat lokalu na Urz�d na parterze  

w prawej oficynie domu w Cz�stochowie przy ul. Ko�ciusz-

ki 8. W tym samym czasie w tym samym domu lecz na par-

terze w prawej oficynie miał siedzib� „Zakład Elektrome-

chaniczny Franciszka Błachowicza”.  

Jeszcze w czasie działa� wojennych młode Pa�stwo 

Polskie porz�dkuje swoje sprawy zwi�zane z miarami. Po-

wołany zostaje Główny Urz�d Miar (GUM) w Warszawie, 

który przejmował lokalne urz�dy miar i wag. W 1920 r. 

Franciszek Błachowicz rezygnuje ze stanowiska rewizora, 

natomiast urz�dnikiem pa�stwowym Urz�du Miar w Cz�sto-

chowie zostaje młodszy syn Jan Błachowicz ([15] sygn. 

5921).  
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3.4. Sprzeda� w Cz�stochowie podstawowych mierników  

       elektrycznych przez in�. Tadeusza Gurtzmana 

       z Sosnowic (Sosnowca) 

In�ynier elektryk Tadeusz Gurtzman prowadził wspól-

nie z in�. Edmundem Gdeszem Biuro elektrotechniczne-

techniczno-handlowe w Sosnowicach (Sosnowcu). Zało�ona 

w 1910 r. firma „Gdesz i Gurtzman” (ul. Główna 8, a po 

pierwszej wojnie �wiatowej ul. Piłsudskiego 8) była przed-

stawicielem dla Zagł�bia D�browskiego filii warszawskiej 

Towarzystwa Elektrycznego na Rosj� „Westinghouse”. Dla 

Cz�stochowy przedstawicielem tej firmy było Biuro tech-

niczne A. Tugendreich, ul. Dojazd 9. Spółka prowadziła sze-

rok� gam� prac: dotycz�c� instalacji, uruchomienia i remon-

tów: ogrzewania centralnego, wodoci�gów i kanalizacji, in-

stalacji o�wietlenia elektrycznego i przenoszenia siły. Wy-

konywała równie� dostawy: w�gla kamiennego, koksu, ce-

mentu, �elaza, artykułów technicznych, i elektrotechnicz-

nych ([8] poz. 17538, 17493). 

Z powodu braku tanich i dost�pnych podstawowych 

elektrycznych przyrz�dów pomiarowych na rynku, rozpocz�ł 

on składanie (najprawdopodobniej z cz��ci zakupionych we 

Francji) mierników elektrycznych, zaopatruj�c je w drew-

niane obudowy oraz prowadził ich sprzeda�. W Cz�stocho-

wie ich sprzeda� prowadziło Biuro techniczne A. Tugendrei-

cha.   

 

 
 
Rys. 10. Porównanie wykonania woltomierzy oraz amperomierza, 

od lewej: Amperomierz wyprodukowany przez firm� „Tadeusz 

Gurtzman,  Sosnowice” (Sosnowiec), Woltomierz firmy „Hart-

mann & Braun” A.G. z Frankfurtu nad Menem oraz Amperomierz 

firmy „Siemens & Halske” z Berlina 

 

Przed pierwsz� wojn� �wiatow� in�. Tadeusz Gurtzman 

był członkiem sekcji VII Górniczo-Hutniczej Oddziału War-

szawskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, 

a po wojnie, po powstaniu Stowarzyszenia Elektrotechników 

(Elektryków) Polskich był członkiem Oddziału Zagł�bia 

W�glowego 

 

4. PIERWSZE ELEKTROWNIE PRZEMYSŁOWE  

    W CZ�STOCHOWIE I OKOLICY 

 

4.1. Pierwsze elektrownie przemysłowe pr�du stałego  

       na Ziemi Cz�stochowskiej  

Na Ziemi Cz�stochowskiej produkcja energii elek-

trycznej w fabrykach si�ga roku 1880, kiedy zało�ono 

o�wietlenie elektryczne w Prz�dzalni i Tkalni Towarzystwa 

Akcyjnego Zawiercie w osadzie Zawiercie koło Kromołowa. 

Osiem pr�dnic Gramme’a (100 V, 25 A) zasilało 8 lamp 

łukowych typu Serrin, umieszczonych w halach produk-

cyjnych. W 1883 r. zaprowadzono elektryczne o�wietlenie 

w fabryce Towarzystwa Akcyjnego Cz�stochowskich 

Zakładów Jutowych i Konopianych „Stradom”. (1 dynamo-

maszyna, 4 lampy łukowe  ka�da 110 [V], 25 [A]). Kolejna 

rozbudowa stacji elektrycznych w fabryce Towarzystwa 

„Stradom” nast�powała wraz z rozbudow� tych zakładów 

w latach 1890, 1896.  

W latach 1891-1898 zacz�ły powstawa� stacje elektry-

czne pr�du stałego, o nap�dzie parowym, prawie we wszys-

tkich istniej�cych wi�kszych cz�stochowskich zakładach 

przemysłowych: Gremplarnia i Przedzalnia Wełny „Motte - 

S-ka” (formalnie „Motte, Meillassoux et Caulliez”) (stycz. 

1891), Fabryka Guzików „Jan i Stanisław Grossman” 

(1891), Fabryka Kolorowych Papierów „Markusfeld i S-ka” 

(22 IV 1893), Gremplarnia i Prz�dzalnia Wełny „Peltzer i 

Synowie”, (1897), Prz�dzalnia i Tkalnia Juty „Warta”, 

(1897), Fabryka Tapet „Gerke & Co” (1897), Fabryka 

Papieru i Młyn Walcowy „K Ginsberg i Kohn” (1898), 

Farbiarnia Prz�dzy Bawełnianej „Brass i Synowie” (17 IX 

1898) [7]. Jest oczywiste, ze du�e i nowoczesne zakłady 

dokonywały zakupów najnowszych wtedy mierników 

elektrycznych zwykle w Cesarstwie Niemieckim, Francji, 

Belgii, Wielkiej Brytani oraz USA. Ju� od roku 1891, w 

nowo budowanych zakładach w Cz�stochowie, elektrownie 

(stacje elektryczne) były standardowym elementem 

struktury. Ich brak powodował, �e in�ynier powiatowy nie 

zatwierdzał projektu przewidzianej do budowy fabryki. 

 

4.2. Pierwsze elektrownie przemysłowe pr�du  

       trójfazowego na Ziemi Cz�stochowskiej  

Wraz z powstawaniem  Huty Hantke („Cz�stochowa”) 

w latach 1897-1899 została wybudowana Elektrownia 

hutnicza, a prac� nadzorował przyszły kierownik Wydziału 

Elektrycznego huty in�. Ludwik Trochimowski (1867-1953).  

Budynek elektrowni zlokalizowany na Rakowie, wraz 

z hal� warsztatów elektrycznych miał powierzchni� 390 m
2
 

i kubatur� 2000 m
3
. Zbudowano dwa zespoły wyposa�one w 

generatory trójfazowe pradu przemiennego ze wzbudnicami 

firmy „Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft” (AEG) z Ber-

lina o mocy 400 kW, nap�dzane dwucylindrowymi silnikami 

parowymi o mocy 600 KM firmy „Ernst Brunner”, zespół 

trzeci był zbudowany z generatora o mocy 150 kW 

nap�dzany maszyn� parow� o mocy 230 KM. Ka�dy 

generator wytwarzał trójfazowy pr�d elektryczny o napieciu  

3 x 525 V. Czwarty zespół zbudowany był z pr�dnicy pr�du 

stałego o napieciu 110 V i mocy 13,75 kW nap�dzanej 

silnikiem parowym [12]. Pr�d przemienny był 

wykorzystywany do zasilania silników ró�nego typu 

urzadze� hutniczych. O�wietlenie zakładu oraz budynków i 

ulic w osiedlu przyfabrycznym zasilane było napi�ciem 110 

V pr�du stałego. W 1904 roku sumaryczna moc 

zainstalowanych na hucie silników elektrycznych wynosiła 

1425 kW [12]. 

 

   
 

Rys. 11. Od lewej: Fragment hali Elektrowni Huty Handtke 

(„Cz�stochowa”), po prawej stronie widoczna tablica z miernikami 

elektrycznymi (1903) (�ródło [13] s. 168]), Lokomotywa dla 

kopal� Huty Hantke („Cz�stochowa”) (�ródło: [13] s. 140) 
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Wraz z budow� „Huty Cz�stochowa”, w 1899 r. Towa-

rzystwo lakładów Metalowych B. Hantke zamówiło w fir-

mie AEG w Berlinie nowoczesne elektryczne lokomotywy 

górnicze do kopal� rudy �elaza w pobli�u Cz�stochowy słu-

��ce do przewozu wagonów z urobkiem na niewielkie odleg-

ło�ci (rys. 11). Te małe i ci��kie lokomotywy stosowane 

w tych kopalniach, były nap�dzane trójfazowymi silnikiami 

indukcyjnym o napi�ciu 525 V, mocy maksymalnej od 15 do 

29 KM przy pr�dko�ci ruchu 7,5 km/h. 

W zakładach „La Czenstochovienne” (Towarzystwie 

Prz�dzalniczym „Cz�stochowianka”) zbudowano stacj� 

elektryczn� pr�du trójfazowego. Do roku 1900 do o�wietle-

nia hal fabrycznych stosowano pr�d stały, a maszyny pro-

dukcyjne były nap�dzane za pomoc� centralnych nap�dów 

parowych (silnikiem parowym nap�dzał wał stalowy u po-

wały, z którego pasami transmisyjnymi podawano energi� 

ruchu obrotowego na wszystkie maszyny zgromadzone 

w hali). W latach 1911-1912 zainstalowano turbozespół fir-

my AEG pr�du trójfazowego o mocy 2000 kW oraz wybu-

dowano wewn�trzzakładow� trójfazow� lini� napowietrzn� o 

napi�ciu 3 kV o długo�ci niewiele ponad 1 km. Napi�cie by-

ło transformowane w halach fabrycznych na 525 V (indywi-

dualne nap�dy elektryczne maszyn i urz�dze� przemysło-

wych) i 220 V (o�wietlenie). O�wietlone zostały równie� 

place fabryczne. W projektowaniu tej instalacji uczestniczył, 

pionier techniki pr�du trójfazowego, Polak z pochodzenia, 

Michał Doliwo-Dobrowolski (1862-1919).  

W firmie AEG zakupiono wszystkie urz�dzenia stacyj-

ne oraz mierniki elektryczne, takie jak woltomierze. ampe-

romierze, watomierze oraz fazomierze. W roku 1894 M. Do-

liwo-Dobrowolski zbudował fazomierz mierz�cy k�t przesu-

ni�cia mi�dzy wektorem pr�du i wektorem napi�cia. Nale�y 

równie� doda�, �e wcze�niej opracował on cały system 

mierników do pomiaru wysokich napi�� i du�ych pr�dów 

stałych (rys. 12),  

 

 
 

Rys.12. Od lewej: Amperomierz pr�du stałego do pomiaru du�ych 

pr�dów firmy AEG systemu Doliwo-Dobrowolskiego, Woltomierz 

pr�du stałego firmy „A. G. Mix & Genett” z Berlina stosowany 

w cz�stochowskich zakładach przemysłowych 

 

5. PRZEMYSŁ I ELEKTROENERGETYKA  

    CZ�STOCHOWSKA W LATACH 1912-1918  

 

5.1. Okres poprzedzaj�cy wybuch I wojny �wiatowej  

Lata 1912-1914 s� okresem niezwykle du�ej prosperity 

gospodarczej. Olbrzymie zamówienia, zwłaszcza kupców 

rosyjskich, wymuszaj� rozwój fabryk, budow� nowych hal 

produkcyjnych, rozbudow� elektroenergetyki fabrycznej 

[14].  

Prosperity gospodarcze spowodowało unowocze�nienie 

maszyn i urz�dze� produkcyjnych w tym zakładowych stacji 

elektrycznych, co zwi�zane było równie� z zakupami naj-

nowszych mierników elektrycznych montowanych w fabry-

kach. W tym czasie w handlu pojawiły si� małe, tanie, kie-

szonkowe mierniki napi�cia elektrycznego (rys. 13). 

 

 
 

Rys. 13. Sprzedawane przed I wojn� �wiatow� tanie „osobiste” 

kieszonkowe małe (wielko�ci zegarka kieszonkowego) woltomierze 

od lewej: Uniwersalny pr�du stałego i zmiennego o zakresie, 12 V 

i 240 V, Pr�du stałego model 830, ze skal� typu galwanoskopowe-

go (zero po �rodku) o zakresie ±3 V (do pomiarów napi�cia ogniw 

baterii galwanicznych) 

 

5.2. Okres I wojny �wiatowej  

Wojna wybuchła w sierpniu 1914 r. Po wej�ciu 

Niemców i po rozpoznaniu przez nich sytuacji producentów 

cz�stochowskich, wi�kszo�� cz�stochowskich zakładów 

przemysłowych została przej�ta pod niemiecki zarz�d przy-

musowy.  

Przej�to równie� elektroenergetyk� cz�stochowsk� oraz 

sie� telefoniczn�. Wył�czono abonentów uwa�anych przez 

Niemców za zb�dnych. Niemcy uruchomili tylko cz��� za-

kładów przemysłowych (pracuj�cych dla potrzeb gospodarki 

niemieckiej lub potrzeb wojska). l reszty zakładów wywie�-

li cz��� maszyn i urz�dze�, szczególnie maszyn, urz�dze� 

i mierników elektrycznych (rys. 14).  

W okresie I wojny �wiatowej cz�stochowskie zakłady 

przemysłowe poniosły du�y uszczerbek (rys. 14), niektóre 

tak du�y, �e kilka lat po tej wojnie nie mogły uruchomi� 

produkcji [14].  

 

  
 

Rys. 14. Fotografia cz��ci strat wojennych poniesionych w czasie  

I wojny �wiatowej przez Prz�dzalni� i Tkalni� Juty „Warta”. Na 

prawym zdj�ciu wida� miejsce po miernikach zdemontowanych  

i wywiezionych przez Niemców (�ródło; [13] s. 149) 

 
6. PODSUMOWANIE 

 

W tej pracy starano si� przedstawi� mierniki elektrycz-

ne, nie dotykaj�c w szerszym stopniu ich zasady działania, 

stosowane na liemi Cz�stochowskiej w latach 1778-1920, to 

jest w okresie, którego znacz�ca cz��� była nazywana 

w Cz�stochowie „epok� gromochronu i pr�du stałego”.  

Od roku 1900, wraz z budow� Huty Hantke („Cz�sto-

chowa”) �miało zacz�ła wkracza� do miasta „epoka pr�du 

zmiennego”. Pocz�tkowo mierniki elektryczne stosowane 

w telegrafii, elektroenergetyce, telefonii oraz przemy�le, 
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cz�sto zwane w mie�cie „zegarami” — wymagaj�ce precy-

zji produkcji — były urz�dzeniami drogimi, dlatego te, które 

przetrwały do dzi�, przewa�nie nosz� �lady licznych przeró-

bek i dostosowywania do zmienionych celów oraz warun-

ków pracy, dla potrzeb ich kolejnego u�ytkownika. Cz��� 
z nich, pokazanych na fotografiach, bez podania �ródła, 

znajduj� si� w zbiorach Katedry Elektrotechniki Wydziału 

Elektrycznego Politechniki Cz�stochowskich, cz��� stanowi 

prywatn� własno�� pracowników wydziału.  

W Cz�stochowie, w ramach powstaj�cego Muzeum 

Techniki, Przemysłu i Rzemiosła prowadzone s� prace nad 

pozyskaniem innych historycznych mierników elektrycz-

nych oraz  starych maszyn i urz�dze�. Doda� nale�y, �e nie 

udało si� odkry� jeszcze egzemplarzy mierników elektrycz-

nych produkcji firmy F. Błachowicza, cho� wiarygodne 

przekazy ustne mówi� o ich produkcji i stosowaniu. 

Autor, opisuj�c histori� powstawania kolejnych typów 

mierników elektrycznych wykorzystał precyzyjne wykłady 

z Miernictwa Elektrycznego doc. dr in�. Konstantego Bie-

la�skiego prowadzone od ko�ca lat sze��dziesi�tych do ko�-
ca lat siedemdziesi�tych XX w. na Wydziale Elektrycznym 

Politechniki Cz�stochowskiej.  
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APPLICATION AND MANUFACTURE OF ELECTRICAL MEASURING DEVICES 

IN CZ�STOCHOWA TO 1920 YEAR (IN THE OUTLOOK) 
 

The paper describes the origin of the city of Czestochowa and shows the beginnings of electricity applications on 

Czestochowa Land. Leyden bottles (capacitors) were tested in 1778/1779 by students of Jasna Gora University and led by 

priest Jozef Osi�ski, the Siemens & Halske galvanometers, and the tangent galvanometers originally used on railway 

telegraphs of the Warsaw-Vienna Railway since 1852 and electrical meters used in industrial and professional power industry 

and portable measuring devices used in Jan Bełdowski telephone network in Czestochowa. Czestochowa manufacturers of 

electrical meters are presented: Zakład �lusarski i Elektro-Mechaniczny F. Błachowicz and Rydzewski i S-ka. The first 

industrial plants using electricity for lighting and production were shown. The uprising and origins of the Weights and 

Measures Inspection Office in Czestochowa were also described in 1917. 

 

Keywords: Czestochowa Land, initial use of electricity, first electrical measuring instruments, manufacturing and application 

of electrical measuring instruments. 
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PRODUKCJA MOSTKÓW DO POMIARÓW OPORNO�CI UZIEMIE� DLA PRZEMYSŁU  
W KATEDRZE ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI CZ�STOCHOWSKIEJ  

NA PRZEŁOMIE LAT 50 I 60 XX WIEKU  
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Streszczenie: W pracy przedstawiono histori� powstania oraz 

funkcjonowania uczelni technicznej w Cz�stochowie i Katedry 

Elektrotechniki. Okre�lone zostały równie� uwarunkowania prawne 

pozwalaj�ce na powołanie w Politechnice Cz�stochowskiej 

Gospodarstw Pomocniczych w postaci Warsztatów i Zakładów 

Do�wiadczalnych. Opisano przygotowania do produkcji, sam� 

produkcj� oraz mo�liwo�ci pomiarowe mostków do pomiarów 

rezystancji uziemie� i rezystywno�ci gruntu wykonywanych na 

przełomie lat pi��dziesi�tych i sze��dziesi�tych XX wieku.  

 
Słowa kluczowe: Szkoła In�ynierska w Cz�stochowie, 

Politechnika Cz�stochowska, Katedra Elektrotechniki, 

Gospodarstwo Pomocnicze, produkcja mostków do pomiaru 

rezystancji uziemienia oraz rezystywno�� gruntu. 

 
1. KATEDRA ELEKTROTECHNIKI W SZKOLE  
    IN�YNIERSKIEJ W CZ�STOCHOWIE  
    ORAZ W POLITECHNICE CZ�STOCHOWSKIEJ  

 

1.1. Szkoła In�ynierska w Cz�stochowie (lata 1949-1955)  
       i Politechnika Cz�stochowska (od 1955 roku) 

Po II wojnie �wiatowej przemysł cz�stochowski 

odczuwał ci�gły brak in�ynierów mechaników, metalurgów, 

włókienników i  elektryków. Zarz�d Miejski, Izba 

Przemysłowo-Handlowa, stronnictwa polityczne, dyrekcje 

zakładów pracy, zwi�zki zawodowe oraz stowarzyszenia 

techniczne wywierały naciski na władze centralne w celu 

powołania wy�szej szkoły technicznej w Cz�stochowie. 

Działania te odniosły sukces i Rozporz�dzeniem Rady 

Ministrów z 30 listopada 1949 roku (DzURP 1949 Nr  61, 

poz. 480, s. 1181) utworzono Szkoł� In�yniersk� w Cz�sto-

chowie (Rektorem-zało�ycielem został dr in�. Jerzy 

Kołakowski) jako jednowydziałow� wy�sz� szkoł� 

zawodow�, z wydziałem mechanicznym o trzech oddziałach: 

ogólnokonstrukcyjnym, ruchowo-energetycznym oraz 

elektrycznym (pr�dy silne). Ze wzgl�du na brak w kraju 

nauczycieli akademickich spełniaj�cych warunki 

ministerstwa, oddziału elektrycznego nie udało si� 

uruchomi� [1]. Rozporz�dzeniem Ministra Szkolnictwa 

Wy�szego i Nauki z 12 lipca 1950 r. (DzURP 1950 Nr 35, 

poz. 317, s. 388 ) utworzono w Szkole In�ynierskiej w 

Cz�stochowie Wydział Metalurgiczny i Wydział 

Włókienniczy. Uchwał� nr 701 Rady Ministrów z 3 wrze�nia 

1955 roku (Monitor Polski 1955 Nr 83, poz. 987) 

przekształcono Szkoł� In�ynierska w Cz�stochowie na 

Politechnik� Cz�stochowsk�, a nast�pnie Uchwał� nr 700 

Prezydium Rz�du z 3 wrze�nia 1955 roku uprawniono 

wszystkie istniej�ce wydziały Politechniki Cz�stochowskiej 

do nadawania dyplomów uko�czenia studiów drugiego 

stopnia czyli do nadawania tytułu magistra in�yniera 

(Monitor Polski 1955 Nr 83, poz. 989) [1]. 

 
1.2. Nauczanie przedmiotów „elektrotechnicznych”  
       (od 1949 roku) oraz powstanie i działalno�� Katedry  
       Elektrotechniki (od 1951 roku)  

Przedmioty „elektrotechniczne” były wykładane od 

pocz�tku funkcjonowania cz�stochowskiej Szkoły 

In�ynierskiej na ni�szych latach studiów, na pocz�tku bez 

formalnego przypisania prowadz�cych zaj�cia. Katedra 

Elektrotechniki została powołana przez rektora szkoły dra 

in�. Jerzego Kołakowskiego od 1 wrze�nia 1951 roku na 

Wydziale Mechanicznym, a kierownikiem został mianowany 

mgr in�. Stanisław Makan. Pierwszymi jej pracownikami 

byli: zast�pca profesora mgr in�. Antoni Grabowski, asystent 

in�. Jan Szudej, zast�pca asystenta student Ro�cisław 

Juszczuk, laborant Zdzisław Chru�ci�ski. W 1952 roku 

katedr� zasilili adiunkt mgr in�. Marian Zych, starszy 

asystent mgr in�. Romuald Wierzcholski oraz starszy 

instruktor in�. Lucjan Czajkowski, a w 1953 roku asystent 

in�. Andrzej Krzycki. Wraz z rozwojem katedry kolejno 

doł�czali: w 1954 roku zast�pca profesora mgr in�. Bolesław 

Misiewski, w 1955 roku asystent mgr in�. Józef  Dancewicz, 

w 1956 roku zast�pca profesora mgr in�. Jan Gottfried, w 

1957 roku asystenci: mgr in�. Zdzisław Kita, mgr in�. 

Tadeusz Kmiecik, mgr in�. Stefan Skurzy�ski oraz 

pracownik administracyjny Halina Plucik, w 1958 roku 

pracownicy naukowo-techniczni Zygmunt Krakowski i 

Janusz Wójcik.  

Zarz�dzeniem Ministra Szkolnictwa Wy�szego z 11 

lutego 1953 roku
 
(Monitor Polski 1953 Nr A 16, poz. 227) 

został ustalony schemat organizacyjny uczelni. 

Zatwierdzone zostały katedry i zakłady istniej�ce dotychczas 

na mocy zarz�dze� wewn�trznych oraz ich przydział do 

poszczególnych wydziałów. Jednocze�nie Wydział 

Mechaniczny został przemianowany na Wydział Budowy 

Maszyn. Zgodnie z tym zarz�dzeniem, Katedra 

Elektrotechniki z zakładami: Podstaw Elektrotechniki oraz 
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Urz�dze� i Nap�dów Eleutrycznych została umieszczona na 

Wydziale Metalurgicznym [1].  

Od 1 pa�dzierniua 1954 rouu, po rezygnacji mgra in�. 

Stanisława Mauana, uierowniuiem Katedry Eleutrotechniui 

został zast�pca profesora mgr in�. Bolesław Misiewsui.   

W 1955 rouu odszedł z uatedry na emerytur� mgr in�. 

Stanisław Mauan, a w 1956 rouu mgr in�. Antoni Grabowsui 

przeniósł si� do Katedry Eleutroenergetyui Politechniui 

Łódzuiej. W 1956 rouu prac� w Politechnice 

Cz�stochowsuiej rozpocz�ł, otrzymuj�c stanowisuo zast�pcy 

profesora, mgr in�. Jan Gottfried, były pracowniu Instytutu 

Energetyui [2]. Zast�pca profesora mgr in�. Jan Gottfried, po 

obronie doutoratu  na Politechnice Warszawsuiej i uzysuaniu 

w 1959 rouu stopnia docenta, został mianowany z dniem 1 

pa�dzierniua 1959 rouu uierowniuiem Katedry 

Eleutrotechniui. W suład Katedry Eleutrotechniui wchodziły 

dwa zaułady: Podstaw Eleutrotechniui (uierowniu zast�pca 

profesora   mgr  in�. Bolesław Misiewsui) oraz Urz�dze� 

oraz Nap�dów Eleutrycznych (uierowniu dr in�. Jan 

Gottfried). W 1959 rouu uatedra zatrudniała: docenta (doc. 

dr in�. Jan Gottfried), zast�pc� profesora (mgr in�. Bolesław 

Misiewsui), 2 adiunutów (mgr in�. Zdzisław Kita, mgr in�. 

Adam Winnicui), asystenta (mgr in�. Józef Dancewicz), 

asystenta technicznego (mgr in�. Stefan Suurzy�sui), 

prowadz�cego �wiczenia laboratoryjne (mgr in�. Ro�cisław 

Juszczuu), starszego instruutora (in�. Lucjan Czajuowsui) 

oraz instruutora (Zdzisław Chru�ci�sui) [2].  

Wydział Eleutryczny Politechniui Cz�stochowsuiej 

powstał w 1966 rouu z rozwini�cia Katedry Eleutrotechniui.  

 
2. PRODUKCJA MOSTKÓW POMIAROWYCH  
    W KATEDRZE ELEKTROTECHNIKI 
 
2.1. Prawne zasady funkcjonowania Gospodarstw  
       Pomocniczych w Szkołach Wy�szych 
 Zarz�dzenie przewodnicz�cego Pa�stwowej Komisji 

Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 25 

uwietnia 1952 rouu w sprawie zasad organizacji i systemu 

finansowego gospodarstw pomocniczych przy jednostuach 

bud�etowych według zasad rozrachunuu gospodarczego 

(Monitor Polsui 1952 r., Nr A-37, poz. 545). zezwalało na 

prowadzenie ubocznej działalno�ci produucyjnej lub 

usługowej w zauresie ich podstawowych zada� w formie 

Gospodarstw Pomocniczych, a o utworzeniu ich w jedno-

stuach obj�tych bud�etem centralnym miał decydowa� 

wła�ciwy minister. Powołanie Gospodarstwa Pomocniczego 

pozwalało jego uierownictwu na otwarcie uonta banuowego 

oraz na protouolarne wyodr�bnienie maj�tuu, od utórego 

gospodarstwa pomocnicze płaciły jednostce macierzystej 

odpisy amortyzacyjne.  

 W dniu 7 stycznia 1955 rouu Prezydium Rz�du podj�ło 

uchwał� w sprawie współpracy szuół wy�szych z jedno- 

stuami gospodarui uspołecznionej, urz�dami i  instytucjami 

w zauresie prac nauuowo-badawczych i nauuowo-

usługowych zawieraj�c� zał�czniu: Zasady i tryby udzielania 

i opłacania zamówie� (zlece�) na prace nauuowo-badawcze 

nie wł�czone do planów bada� nauuowych oraz na prace 

nauuowo-usługowe w szuołach wy�szych (Monitor Polsui 

1955 rou, Nr 5, poz. 64). Jednocze�nie zobowi�zano  

jednostui gospodarui uspołecznionej, instytucje oraz urz�dy 

do nieudzielania w zasadzie indywidualnych zlece� 

pracowniuom szuół wy�szych i instytutów nauuowo-

badawczych na wyuonywanie prac nauuowo-badawczych 

lub nauuowo-usługowych. Z działania powy�szego przepisu 

wydzielono: działalno�� wydawnicz� oraz dora�ne 

uonsultacje i euspertyzy, utóre nie wymagały prowadzenia 

prac na terenie szuoły wy�szej. W przypaduach gdy 

uonsultacja lub euspertyza wymagała dodatuowych prac w 

szuole wy�szej, nale�ało j� obj�� umow� zlecenia.  

Pracownicy zatrudnieni w jednostuach gospodarui 

uspołecznionej, instytucjach i urz�dach mogli zawiera� 

umow� ze szuoł� wy�sz� na wyuonanie cz��ci przej�tych 

przez t� szuoł� zlece� na prace nauuowo-badawcze albo 

nauuowo-usługowe jedynie po uprzednim uzysuaniu zgody 

swoich władz naczelnych lub władzy przez ni� 

upowa�nionej. Według zał�czniua do tej ustawy narzuty 

miały wynosi�: 50% uosztów robocizny produucyjnej w 

przypaduu prac nauuowo-badawczych i 100% uosztów 

robocizny produucyjnej w przypaduu wyuonywania prac 

nauuowo-usługowych. Zalecano aby z narzutów pourywa� 

uoszty eusploatacji i amortyzacji maszyn, aparatów i 

urz�dze�, oraz opłaty za �wiatło, energi�, ciepło, wod� oraz 

prac� administracyjn�. Z nadwy�ui pozostaj�cej po 

zapłaceniu wszystuich uosztów (osobowych i rzeczowych), 

nale�ało przeznaczy� 40% na zauup �roduów 

podstawowych, 20% na nagrody dla pracowniuów nauui, 

20% na cele socjalne oraz uulturalne i 20% na wpłat� do 

bud�etu pa�stwa.  

W Uchwale oure�lono mausymalne obci��enie pracami 

poszczególnych grup pracowniuów z tytułu zlece� oraz 

stawui godzinowe dla poszczególnych ua�dej grupy.   

 
2.2. Utworzenie Gospodarstwa Pomocniczego  
       przy Politechnice Cz�stochowskiej pod nazw�  
       Warsztaty i Zakłady Do�wiadczalne   

Od czasów Szuoły In�yniersuiej w Cz�stochowie, 

pracownicy Politechniui Cz�stochowsuiej byli zobligowani 

do prowadzenia bada� nauuowych oraz prac usługowych dla 

gospodarui narodowej.  

W połowie lat pi��dziesi�tych dwudziestego wieuu, 

wiele projeutów pracowniuów trzech istniej�cych wówczas 

na uczelni wydziałów, nawet te na utóre istniało du�e  

zapotrzebowanie rynuu, nie doczeuało si� realizacji, ze 

wzgl�du na brau wolnych mocy przerobowych zauładów   

produucyjnych odpowiednich bran� sterowanych przez   

władze w ramach gospodarui planowej. Gospodarua 

planowa mocom produucyjnym zauładów przemysłowych 

odgórnie, na dłu�szy oures czasu, przypisywała odpowiedni� 

produucj� zaopatruj�c je centralnie w niezb�dne do tej 

produucji surowce i materiały.  

W dniu 1 stycznia 1956 rouu przy Politechnice 

Cz�stochowsuiej zostało utworzone Gospodarstwo 

Pomocnicze pod nazw� Warsztaty i Zaułady Do�wiadczalne 

[1]. Przed now� placówu� postawiono zadanie wyuonywania 

prac zleconych o charauterze nauuowo-badawczym oraz 

nauuowo-usługowym, wyniuaj�ce z potrzeb gospodarui 

narodowej na rzecz jednosteu uspołecznionych, szczególnie 

Cz�stochowsuiego Our�gu Przemysłowego. Organizatorem 

oraz uierowniuiem nowej jednostui został Adam Jaros. Biura 

mie�ciły si� w Domu Studenta Nr 3 w Cz�stochowie przy al. 

A. Zawadzuiego (obecnie al. Armii Krajowej) 36, III pi�tro. 

Administracj� Warsztatów i Zauładów Do�wiadczalnych 

Politechniui Cz�stochowsuiej stanowili: Danuta Doryn, 

Jadwiga Pałucua, Gabriela Rudzic, Barbara Rzepecua, 

Barbara Setta, Wiesława Tromczy�sua, Roman Ziaja. 

Wydzielono równie� maj�teu uczelni uonieczny do 

wyuonania zada� (w tym, druuarni�, stolarni� i warsztaty) 

oraz utworzono oddzielny rachuneu banuowy. Kierowniu 

Warsztatów i Zauładów Do�wiadczalnych Adam Jaros był 

równie� członuiem uczelnianej Komisji ds. Zlece�.   
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2.3. Prodlkcja w Katedrze Elektrotechniki mostków  

       pomiarowych dla gospodarki narodowej  

W Katesrze Elektrotechniki Politechniki 

Cz�stochowskiej os lutego 1955 roku, sla zapewnienia 

przemysłowi regionu i kopalnictwu rus �elaza stałej oraz 

systematycznej pomocy przy jesnoczesnym  osci��enia 

pracowników  naukowych  os  wszelkich  prac  usługowych 

i typowych, utworzono grup� rozruchowo-pomiarow� 

zło�on� z sze�ciu elektrotechników, pracuj�cych pos 

kierunkiem pracownika naukowego Katesry Elektrotechniki 

mgr in�. Taseusza Kmiecika. Grupa ta wykonywała 

ospłatnie prace usługowe i uruchomieniowe zgłaszane przez 

przemysł regionu cz�stochowskiego.  

 

          
 

Rys. 1. Drewniana obusowa (ze szczelina sylatacj�) oraz przykłas 

wewn�trznych poł�cze� elementów mostka KAT-E-12 

 

W 1956 roku pracownicy naukowo-sysaktyczni 

Katesry Elektrotechniki opracowali mosel stosunkowo 

prostego mostka so pomiaru rezystancji uziemie� oraz 

rezystywno�ci gruntu (typu KAT-E-1), poszukuj�c w kraju 

jego prosucenta. Zbusowany mosel mostka pomiarowego 

sprawsził si� w pokazowych pomiarach przemysłowych, 

slatego wiele fabryk i zakłasów wyraziło ch�� jego zakupu. 

 

         
 

Rys.2. Os lewej: Wisok mostka KAT-E-1, zsj�cie reklamowe 

(wisoczne sonsy) oraz schemat ukłasu poł�cze� mostka KAT-E-12 

 

W ko�cu po wst�pnych ustaleniach biuro B.Z.S.T. 

(Biuro Zlece� Szkół Technicznych) z Warszawy, ul. 

Nowogroszka 50, wyst�piło ze zleceniem Nr ZM2/249/1957 

na wykonanie przez Warsztaty i Zakłasy Do�wiasczalne 

przy Politechnice Cz�stochowskiej i Katesr� Elektrotechniki 

mostka so pomiaru rezystancji uziemie� i rezystywno�ci 

gruntu  typu KAT-E-1 (rys. 1). Przyst�piono so realizacji 

pierwszej serii, która osi�gn�ła liczb� około 700 sztuk. 

Zamówiono w krajowych zakłasach prosukcyjnych: 

przeł�czniki, potencjometry, galwanometry, insuktory, 

mierniki, blach� ocynkowan�, zaciski elektryczne, 

miesziane przewosy izolowane. Pracownikom Wysziału 

Busowy Maszyn zlecono wykonanie mechaniczne sons 

pomiarowych metrowej sługo�ci (po trzy sztuki na 

przyrz�s), pracownicy Wysziału Metalurgicznego otrzymali 

zlecenie na wytrawienie blach płyt czołowych, 

cz�stochowskim rzemie�lnikom zlecono uszycie z brezentu 

pokrowców na sonsy. Stolarnia otrzymała zlecenie na 

wykonanie estetycznych skrzynek srewnianych swóch 

roszajów (ze szczelin� sylatacyjn� i bez niej) wraz z ich 

wyposa�eniem (zamkni�cia, zawiasy, płyta mocuj�ca). 

Drukarnia Politechniki Cz�stochowskiej otrzymała zlecenie 

na sruk swunastostronicowej instrukcji obsługi, karty 

basania mostka oraz karty półrocznej gwarancji (rys. 3).  

                                               

     
  

Rys. 3. Karta basania, karta gwarancyjna oraz schemat ukłasu 

poł�cze� mostka KAT-E-1 
 

Pracownicy Katesry Elektrotechniki sami wykonywali 

poł�czenia elementów wewn�trz mostka oraz 

przeprowaszali jego regulacj� i sprawszali poprawno��  

sziałania.    

Prace te sobrze gratyfikowanym wysiłkiem wielu 

pracowników i stusentów uczelni wykonano w ci�gu 18 

miesi�cy. W roku 1958 na wnioski zgłaszane z przemysłu 

pracownicy Katesry Elektrotechniki sokonali mosernizacji 

mostka, który otrzymał oznaczenie typu KAT-E-12, 

rozszerzaj�c jego mo�liwo�ci pomiarowe (rys. 2). Nale�y 

sosa�, �e prosukowane mostki nie były sostosowane so 

wykonywania pomiarów w terenie, na którym wyst�powały 

barszo su�e pr�sy bł�sz�ce (np. pochosz�ce os linii 

tramwajowej, trolejbusowej lub kolei elektrycznej). Za 

sosatkow� opłat� pracownicy Katesry Elektrotechniki 

przystosowywali przyrz�s so pomiarów w takim terenie. 

Mostek ten był prosukowany i sprzesawany so 1963 roku, 

przynosz�c gosziwy sochós pracownikom i stusentom 

uczelni zatrusnionym przez Gosposarstwo Pomocnicze. 

Szacuje si�, �e w Politechnice Cz�stochowskiej 

wyprosukowano około 1,5 tysi�ca egzemplarzy obu typów 

mostka. Nale�y sosa�, �e mostki pomiarowe mo�na było 

tak�e zakupi� bezpo�resnio w Katesrze Elektrotechniki z 

pomini�ciem biura B.Z.S.T. Prosukcja mostka na 

Politechnice Cz�stochowskiej w sposób wyra�ny przez sługi 

czas zaznaczała si� pozytywnie na pensjach wielu 

pracowników uczelni, którzy po goszinach normalnej pracy 

sosatkowo wykonywali ró�norosne czynno�ci przy jego 

prosukcji oraz na kieszeniach niektórych stusentów. 

Natomiast Katesra Elektrotechniki Politechniki 

Cz�stochowskiej w ten sposób pozyskiwała funsusze na 

zakup aparatury laboratoryjnej oraz organizacj� nowych 

laboratoriów naukowych i sysaktycznych.    

      

2.4.  Mo�liwo�ci pomiarowe i działanie mostków  

        prodlkowanych w Katedrze Elektrotechniki    

W zestawie mostka pomiarowego wyst�pował sam 

miernik (mostek) w srewnianej zamykanej obusowie. Na 

�ciance obusowy umieszczono schemat poł�cze� oraz opis 

poło�enia przeł�czników, zał�czono równie�: instrukcj� 

obsługi (rys. 4), kart� gwarancyjn�, kart� basania mostka 

oraz korbk� so insuktora. W łatwym so przenoszenia 

brezentowym worku umieszczony był zestaw 3 sons 

stalowych, ka�sa o �resnicy � 35mm, sługo�ci całkowitej 

1m oraz izolowane przewosy miesziane.   

W latach 1957-1963 wytwarzano kolejno swa roszaje 

mostka: typu KAT-E-1 prosukowany os pa�sziernika 1957 

roku oraz mostek zmosyfikowany o rozszerzonych 
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mo�liwo�ciach pomiarowych typu KAT-E-12 produkowany 

od stycznia 1656 roku do pocz�tków 1663 roku.  

Na podstawie napisanej w sposób jasny i przejrzysty 

Instrukcji obsługi mostka  do  pomiaru  oporno�ci  uziemie� 

i oporno�ci wła�ciwej gruntu typu KAT-E-1 oraz typu KAT-

E-12 (rys. 4) mo�na prze�ledzi� sposób post�powania 

podczas wykonywania pomiarów.  

 

                          
  

Rys. 4. Strony tytułowe instrukcji obsługi mostków KAT-E 

 

Mostek w zastosowaniu do pomiaru rezystancji 

uziemie� posiadał nast�puj�ce  zakresy: 0-250 �, 0-25 �  

oraz 0-2,5 �, wybierane poło�eniem przeł�cznika. Mostek  

stosowany do pomiarów rezystywno�ci gruntu posiadał 

zakresy: 0-250 0m�cm, 0-250 m�cm oraz 0-25 m�cm, 

równie� wybierane poło�eniem przeł�cznika. Ostatnie 

zakresy pomiarowe wyst�puj� tylko w mostku typu  

KAT-E-12.  

Przed wykonaniem pomiarów nale�ało sprawdzi� czy 

wskazówka galwanometru wskazuje warto�� zero oraz stan 

wszystkich styków (otwory w sondach, �ruby zaciskowe 

uziomów) natomiast  zaciski mostka i ko�cówki przewodów 

nale�ało oczy�ci� z wszelkich zanieczyszcze� i w czasie 

wykonywania poł�cze� dobrze je podociska�. Trzy 

dostarczone w komplecie sondy mogły by� umieszczone na 

dwa równowa�ne sposoby: w linii prostej w odległo�ci  

dokładnie 15 m jedna od drugiej, lub umieszczone na 

wierzchołkach trójk�ta równobocznego o długo�ci boku 

równej tak�e 15 m. Sond� uziemienia mierzonego nale�ało 

poł�czy� z zaciskiem mostka oznaczonym indeksem Ux oraz 

zgodnie z instrukcja ustawi� pozycje przeł�czników. Kr�c�c 

pokr�tłami wyskalowanych oporników (przy czym jeden 

słu�ył do regulacji zgrubnej drugi do dokładnej) przy 

równoczesnym ruchu korbk� induktora (z pr�dko�ci� około 

2 obroty na sekund�) nale�ało doprowadzi� wychylenie 

wskazówki galwanometru do zera. Na skali pomiarowej 

odczytuje si� bezpo�rednio warto�ci w omach. Zalecano, aby 

czynno�ci pomiarowe ka�dorazowo powtórzy�. Je�eli 

mostek w czasie pomiarów nie mo�na było zrównowa�y�, 

wówczas zale�nie od wskaza� galwanometru nale�ało, 

zmniejszy� lub zwi�kszy� oporno�� sondy. Było to 

realizowane odpowiednio przez wbicie sondy gł�biej do 

ziemi lub zwil�enie gruntu w najbli�szym s�siedztwa sondy 

zwykł� wod� albo poprzez zmniejszenie (wyci�gni�cie) 

sondy z gruntu.  

Po przeprowadzeniu pomiarów, celem kontroli 

nale�ytego działania mostka, przy zał�czonych do mostka 

sondach,  nale�ało  sprawdzi� miernik zgodnie z instrukcj�.  

Pomiaru oporno�ci wła�ciwej (rezystywno�ci) 

dokonywano sond� wbit� na gł�boko�� 70 cm a przebiegał 

on tak jak pomiar rezystancji uziemie�. Otrzymany wynik 

pomno�ony przez 10 dawał warto�� rezystywno�ci gruntu  w 

miliomocentymetrach. W instrukcji okre�lono równie� 

zale�no�� przeliczeniow� pozwalaj�c� zastosowa� sond� o 

innej �rednicy, wbit� do gruntu na inn� gł�boko��.   

 

3. WNIOSKI  

 

Gospodarstwo Pomocnicze pozwoliło na zwi�zanie 

z Politechnik� Cz�stochowska du�ej cz��ci jej pracowników, 

którzy do swoich niewielkich pensji mogli dorobi� 

dodatkowe pieni�dze w swoim stałym miejscu pracy, bez 

szukania innych zaj�� poza uczelni�. Nadwy�ki finansowe  

powstałe z działalno�ci gospodarczej przeznaczano na 

zakupy aparatury, maszyn i urz�dze� dla poszczególnych 

katedr, drobne remonty budowlane oraz na cele socjalne, 

kulturalne i bytowe pracowników oraz studentów uczelni. 

Znaczna cz��� wyposa�enia katedr została zakupiona za 

pieni�dze zarobione w ten wła�nie sposób.   
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MANUFACTURE OF BRIDGES FOR EARTHING RESISTANCE MEASUREMENTS  

FOR THE INDUSTRY IN THE CASE OF CHAIR OF ELECTRICAL ENGINEERING  

OF CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

IN THE 50'S AND 60'S THE TWENTIETH CENTURY 
 

The paper presents the history of the establishment and operation of the technical high school in Czestochowa and the 

Chair of Electrical Engineering. Legal conditions were also established allowing for the establishment of the workshops and 

experiments at the Czestochowa University of Technology in Czestochowa. Descriptions for production, production and 

bridging capabilities for earthing resistance and soil resistivity measurements were made at the turn of the fifties and sixties 

of the twentieth century.  In the years 1657-1663 about 1500 units of this device were produced. Such production has allowed 

all those in need of industry to be provided with one hand, and to supplement the low wages of college employees on the 

other. These bridges produced at the Czestochowa University of Technology have been fully tested for grounding resistance 

and ground resistivity measurements, ensuring improved safety in the operation of power equipment. 

 

Keywords: Technical High School in Czestochowa, Czestochowa University of Technology, Chair of Electrical Engineering, 

Auxilary workshop, manufactures of bridges for the measurement of earthing resistance and ground resistivity. 



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gda�skiej Nr 54 

XLIX Mi�dzyuczelniana Konferencja Metrologów 

MKM 2017 

Politechnika Cz�stochowska, 4-6 wrze�nia 2017 

 

 

 

 

OCENA NIEPEWNO�CI POMIARÓW PARAMETRÓW  
STAWÓW BIODROWYCH U DZIECI  

 

 

Gra�yna GILEWSKA 

 

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny 

tel.: 85 746 9357,     e-mail: g.gilewska@pb.edu.pl 

 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono aspekty oceny 

niepewno�ci pomiarów parametrów anatomicznych na obrazach 

radiologicznych. Oceny dokonano na podstawie pomiarów 

realizowanych z wykorzystaniem obrazów radiologicznych 

wykonanych w standaryzowanych projekcjach. Pomiary 

przeprowadzono za pomoc� programu opracowanego do 

wyznaczania wybranych parametrów i wska�ników 

radiologicznych umo�liwiaj�cych ocen� budowy stawu biodrowego 

u dzieci. Wykonano kilka serii pomiarowych dla pacjentów 

w ró�nym wieku. Dokonano oceny niepewno�ci wyników 

pomiarów parametrów anatomicznych, takich jak k�t Wiberga 

(WB), k�t nachylenia panewki Sharpa (NP), k�t centrowania szyjki 

ko�ci udowej (CS). 

 
Słowa kluczowe: obrazy radiologiczne, staw biodrowy, 

niepewno�� pomiaru. 

 

1. WST�P 

 

Najnowsze techniki obrazowania układu kostnego 

człowieka nie zawsze umo�liwiaj� otrzymanie potrzebnych 

informacji diagnostycznych. Ograniczeniem jest zło�ona 

i niejednolita budowa układu kostnego, a tak�e fakt, �e 

ka�d� składow� tego układu trzeba traktowa� jako inny 

obiekt pomiarów. Istotne jest te� wyst�powanie du�ych 

ró�nic osobniczych w wymiarach elementów układu 

kostnego, a tak�e wynikaj�cych ze zmian podczas 

kształtowania si� ko��ca w przeci�gu całego �ycia 

człowieka, szczególnie podczas kilku pierwszych lat. 

Wybrany do bada� staw biodrowy (rys. 1) jest jednym 

z wa�niejszych stawów człowieka, uczestniczy 

w przekazywaniu obci��e� z kr�gosłupa l�d�wiowego, 

poprzez miednic� do ko�czyn dolnych. 

Jedn� z cz��ciej wyst�puj�cych wad wrodzonych 

u ludzi jest wrodzona dysplazja (zaburzenie rozwojowe) 

stawu biodrowego powstaj�ca w okresie �ycia płodowego, 

a jej najbardziej nasilona forma to wrodzone zwichni�cie 

stawów biodrowych [1]. 

Dysplazja stawu biodrowego to niedostateczny rozwój 

ko�ci i innych elementów tworz�cych ten staw, a zwłaszcza 

zbyt płytkie i strome brzegi panewki na ko�ci biodrowej, 

w której jest umocowana ko�� udowa. Stan taki powoduje, 

�e ko�� udowa, w miar� zwi�kszania si� siły mi��ni i ich 

napi�cia, zostaje trwale wysuni�ta z panewki poza staw. 

Dochodzi wtedy do zwichni�cia stawu, które uniemo�liwia 

dziecku prawidłowe chodzenie [1]. 

 
 

Rys. 1. Schemat budowy stawu biodrowego 

 

Wczesne rozpocz�cie leczenia dysplastycznego stawu 

biodrowego daje lepsze rokowania na normalizacj� rozwoju 

stawu biodrowego. Pomimo wcze�nie ustalonego 

rozpoznania i rozpocz�tego leczenia niektóre stawy 

biodrowe rozwijaj� si� z objawami resztkowej dysplazji, co 

wymaga dalszego monitorowania i bada� porównawczych. 

 

2. TECHNIKI OBRAZOWANIA STAWÓW  
    BIODROWYCH 

 

Standardow� diagnostyczn� metod� wczesnego 

rozpoznania rozwojowej dysplazji stawu biodrowego jest 

USG stawu biodrowego noworodków. 

Badanie RTG ze wzgl�du na szkodliwe działanie 

promieni jonizuj�cych podlega rygorom ochrony 

radiologicznej. Zalecane jest wykonywanie badania dopiero 

po 3 miesi�cu �ycia i nie cz��ciej ni� jeden raz na kwartał. 

Badanie RTG pomimo swej inwazyjno�ci pozostaje 

podstawow� technik� obrazow� w ocenie rozwoju stawów 

biodrowych u dzieci powy�ej 12 miesi�ca �ycia np. po 

zako�czeniu leczenia dysplazji. Umo�liwia ona obrazowanie 

i ocen� cz��ci chrz�stnych i kostnych stawu biodrowego [2]. 

Radiogramy mog� by� wykonywane w kilku projekcjach, 

dla stawów biodrowych stosowane s�: przednio-tylna 

(rys. 2) oraz boczne.  
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Rys. 2. Schemat realizacji zdj�cia rentgenowskiego w projekcji 

przednio-tylnej 

 

Do bada� wykorzystano radiogramy wykonane 

w projekcji przednio-tylnej, dla której opracowano najwi�cej 

parametrów do oceny budowy stawów biodrowych. 

Stosowanie tomografii komputerowej ze wzgl�du na 

du�� dawk� promieniowania jonizuj�cego, konieczno�� 

bezruchu przy badaniu oraz wysoki koszt badania jest 

jeszcze ograniczone. 

 

3. MIERZONE PARAMETRY I ZAKRES BADA� 
 

Najcz��ciej do monitorowania dalszego rozwoju stawu 

biodrowego u dzieci wykorzystuje si� k�t Wiberga [3], 

chocia� opracowano szereg innych k�tów jak i wska�ników 

do oceny tego stawu u dzieci i młodzie�y [4] oraz 

w pó�niejszym wieku [5]. 

Do prowadzonych analiz wybrano jeszcze k�t 

nachylenia panewki Sharpa [6] oraz k�t centrowania szyjki 

ko�ci udowej Wierusz-Kozłowskiej [7] (rys. 3). 

 

      
a) b) 

 
c) 

 
Rys. 3. Schematy opisu parametrów budowy stawu biodrowego: 

a) k�t Wiberga (WB), b) k�t nachylenia panewki Sharpa (NP), 

c) k�t centrowania szyjki ko�ci udowej (CS) 

 

4. REALIZACJA POMIARÓW 
 

Pomiary wybranych parametrów mog� przebiega� 

według ró�nych schematów czy algorytmów w zale�no�ci od 

wykorzystywanych czy dost�pnych narz�dzi (rys. 4). 

Zastosowano dedykowany własny program dla stawów 

biodrowych, który umo�liwiał realizacj� pomiarów 

opisanych wcze�niej wybranych k�tów według 

opracowanych algorytmów pomiarowych [3], [6], [7] 

wyznaczaj�cych wła�ciwe miejsca pomiarowe (rys. 5). Ze 

wzgl�du na zró�nicowanie osobnicze i wiekowe w budowie 

stawu biodrowego u dzieci, pomiary dla wybranych k�tów 

realizowane były interaktywnie przez operatora, który 

wybierał wła�ciwe miejsca anatomiczne odpowiednio dla 

wła�ciwych parametrów oraz stawu prawego i lewego. 

 

 
 

Rys. 4. Schemat układu pomiarowego  

 

 
 

Rys. 5. Panel programu po wczytaniu badanego obrazu stawów 

biodrowych 

 

5. ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW 
 

Wiele elementów toru pomiarowego jest trudne do 

analitycznego opisu. Ze wzgl�du na zło�on� budow� 

anatomiczn� i du�e ró�nice osobnicze u pacjentów trudne 

jest dokładne zamodelowanie i oszacowanie bł�dów 

pomiarów wymiarów anatomicznych badanych obiektów 

biologicznych, dlatego praktyczniejsze i bardziej 

uzasadnione byłoby stosowanie oszacowania niepewno�ci 

pomiaru, która charakteryzuje rozrzut warto�ci mierzonej. 

Zgodnie z zaleceniem Mi�dzynarodowego Komitetu 

Miar [8] niepewno�� powinna by� obliczana na dwa 

sposoby, niepewno�� standardowa typu A oraz niepewno�� 

standardowa typu B. Niepewno�� typu A obliczana jest 

w przypadku, gdy wykonujemy za pomoc� tego samego 

przyrz�du lub układu pomiarowego, w tych samych 

warunkach otoczenia, seri� pomiarów wielko�ci, której 

warto�� rzeczywista jest z zało�enia stała. 

Przyjmuje si�, �e dla du�ej liczby pomiarów (co 

najmniej 30), estymatorem niepewno�ci jest odchylenie 

standardowe �redniej: 
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gdzie: n – liczba pomiarów, xi – wynik kolejnego pomiaru,  

x  – warto�� �rednia z n pomiarów. 
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Poniewa� realizacja serii radiogramów stawu 

biodrowego dla jednego pacjenta jest niemo�liwa z powodu 

du�ej wra�liwo�ci narz�dów w obr�bie miednicy na 

promieniowanie jonizuj�ce, do pomiarów wykorzystano 

udost�pnione 3 radiogramy pacjentów w ró�nym wieku: 8, 

11 i 13 lat, dla których zrealizowano serie 50 pomiarów 

wybranych, opisanych wcze�niej wska�ników.  

Wyniki oblicze� zrealizowanych na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów dla stawu prawego zawiera 

tablica 1, natomiast dla stawu lewego w tablica 2. Ze 

wzgl�du na brak wzorca skalowania na badanych 

radiogramach wyniki pomiarów zostały wyra�one 

w pikselach obrazu. 

 
Tablica 1. Porównanie parametrów pomiarów prawego stawu 

biodrowego dla pacjentów w ró�nym wieku  

 
 k�t NP k�t WB k�t CS 

x  40,50 21,93 11,97 
8 lat 

)(xu  0,10 0,31 0,57 

x  33,63 35,97 20,33 
11 lat 

)(xu  0,16 0,26 0,94 

x  38,40 23,60 7,60 
13 lat 

)(xu  0,15 0,29 0,80 

 
Tablica 2. Porównanie parametrów pomiarów lewego stawu 

biodrowego dla pacjentów w ró�nym wieku 

 
 k�t NP k�t WB k�t CS 

x  42,63 18,00 19,50 
8 lat 

)(xu  0,13 0,35 0,60 

x  34,77 27,60 7,50 
11 lat 

)(xu  0,12 0,24 0,79 

x  36,07 22,53 8,20 
13 lat 

)(xu  0,15 0,35 0,73 

 

Aby oszacowa� czy dana warto�� rzeczywista mie�ci 

si� w przedziale okre�lonym niepewno�ci� ocenia si� granic� 

przedziału ufno�ci z zało�onym poziomem ufno�ci p, który 

okre�la współczynnik rozszerzenia kp uwzgl�dniaj�c 

niepewno�� rozszerzon�. 

 

)()( xukxU p ⋅=                                    (2) 

 

Współczynnik kp przyjmuje warto�ci 2 lub 3 dla 

poziomów ufno�ci p odpowiednio 0,954 i 0,997. 

Zakładaj�c poziom ufno�ci 0,954 otrzymano 

oszacowanie przedziału np. dla k�ta WB prawego stawu 

(21,31 ; 22,56) w przypadku 8 letniego pacjenta oraz 

(35,45 ; 36,49) w przypadku pacjenta 11 letniego. Natomiast 

dla k�ta CS otrzymano oszacowania odpowiednio (10,82 ; 

13,12) oraz (18,45 ; 22,22). 

 

6. WNIOSKI  

 

Wyznaczaj�c niepewno�� uA dla badanych parametrów 

stawu biodrowego mo�na oszacowa� przedział warto�ci 

okre�lony t� niepewno�ci� przy zało�onym poziomie 

ufno�ci, w którym powinna si� mie�ci� warto�� rzeczywista 

tego parametru. Jednak�e, aby mo�na było wykorzysta� 

oszacowane zakresy do oceny przynale�no�ci otrzymanych 

kolejnych wyników pomiarów, trzeba dokona� podziału 

badanych przypadków na ró�ne grupy wiekowe. 

Utworzone w ten sposób zestawy przedziałów mogłyby 

by� podstaw� swoistej bazy porównawczej oszacowania 

prawidłowych warto�ci parametrów anatomicznych stawu 

biodrowego z adekwatnym podziałem wiekowym. 

 

Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr 

S/WE/1/2015 i sfinansowane ze �rodków na nauk� MNiSW 
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EVALUATION OF MEASUREMENTS UNCERTAINTY OF THE CHILDREN  

HIP JOINT PARAMETERS 
 

The paper presents aspects of the evaluation of measurement uncertainty of anatomical parameters on radiological 

images. Measurements carried out on the basis of radiological images taken in standardized projections were evaluated. 

Measurements were made in a specially designed measurement program for selected radiographic parameters and indicators 

to assess the hip joint structure in children. Several measurement series have been made for patients of different ages. Factors 

influencing the uncertainty of anatomical parameters such as patient age, bone marrow pathology, and operator skills have 

been evaluated. 

 

Keywords: X-ray images, hip joint, uncertainty of a measurement. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki prac 

eksperymentalnych dotycz�cych okre�lania wybranych cech wad 

materiałowych lub niejednorodno�ci w wewn�trznej strukturze 

badanych materiałów. Jako metod� bada� nieniszcz�cych wybrano 

aktywn� termografi� w podczerwieni. Wady zostały ujawnione 

poprzez analiz� pola temperatury przedniej powierzchni badanego 

materiału, który został wzbudzony energetycznie poprzez 

o�wietlenie lampami halogenowymi. Do wykrycia defektów na 

zarejestrowanym termogramie u�yto autorskiej techniki usuwania 

efektu niejednorodnego tła poł�czon� z segmentacj� termogramu. 

Analizowano dokładno�� okre�lenia wymiarów poprzecznych wad 

wewn�trz badanej płytki pleksiglasu, uwzgl�dniaj�c nast�puj�ce 

czynniki: gł�boko�� defektu, warto�� emisyjno�ci powierzchni 

wprowadzanej przez operatora kamery termowizyjnej jako 

parametru modelu wyznaczania temperatury, wariant metody 

filtrowania słu��cej do usuwania efektu niejednorodno�ci 

nagrzewania badanej powierzchni. 

 
Słowa kluczowe: badania nieniszcz�ce, aktywna termografia, 

przetwarzanie obrazów, segmentacja. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Wraz z rozwojem przemysłu, a szczególnie przemysłu 

komunikacyjnego, tj.: lotniczego, morskiego i motory-

zacyjnego zauwa�alny jest wzrost zainteresowania 

materiałami o du�ej wytrzymało�ci i jednocze�nie 

niewielkim ci��arze, takimi jak: kompozyty, struktury 

wielowarstwowe lub struktury typu „plaster miodu”. 

Spełnianie ostrych wymogów bezpiecze�stwa ludzi nakłada 

konieczno�� rygorystycznej kontroli jako�ci materiałów 

i podzespołów stosowanych do produkcji, zarówno podczas 

ich wytwarzania jak i pó�niej eksploatacji. 

 

1.1. Wady materiałowe 
Zale�nie od umiejscowienia wzgl�dem powierzchni 

obiektu, wady mo�na podzieli� na powierzchniowe, 

podpowierzchniowe i wewn�trzne.  Innym kryterium 

podziału jest kształt defektu: płaski lub obj�to�ciowy, 

regularny lub nieregularny. Z punktu widzenia 

wytrzymało�ci materiałów najbardziej niebezpieczne s� 

nierównomierno�ci płaskie, zorientowane równolegle do 

powierzchni obiektu. Im bli�ej powierzchni, tym mniejsza 

warto�� napr��enia jest wystarczaj�ca do spowodowania 

p�kni�cia struktury. Szczególnie gro�ne s� zanieczyszczenia 

metaliczne i niemetaliczne o ostrym kształcie, rozklejenia, 

rozwarstwienia. Inne wady materiałowe to: geometryczne 

nieci�gło�ci zwi�zane ze zmian� grubo�ci, kształtu lub 

wn�kami pochodz�cymi z produkcji lub zm�czenia 

materiału. Czynnikami szkodliwymi oddziaływuj�cymi na 

obiekt podczas eksploatacji s� obci��enia statyczne, 

dynamiczne i wstrz�sowe, powodowane przez siły 

zewn�trzne, erozj�, szok termiczny, reakcje chemiczne lub 

tarcie mechaniczne.  

 

1.2. Badania nieniszcz�ce w defektoskopii 
Badania nieniszcz�ce wykorzystuj� metody, które nie 

wpływaj� na zdolno�ci wytrzymało�ciowe i eksploatacyjne 

badanych obiektów, a podczas badania próbka nie ulega 

zniszczeniu. Zazwyczaj, pierwszym poziomem procedury 

testowania jest kontrola wizualna wykonywana przez 

operatora lub zamontowane na linii produkcyjnej 

wyspecjalizowane systemy wizyjne rejestruj�ce w zakresie 

�wiatła widzialnego. W kolejnej fazie obiekty s� sprawdzane 

pod k�tem ukrytych, wewn�trznych wad konstrukcyjnych 

i materiałowych przy u�yciu powszechnie akceptowanych 

technik nieniszcz�cych, np. metody radiograficznej, 

ultrasonograficznej, aktywnej termografii lub innych. 

Okre�lenie najwa�niejszych parametrów wykrytych wad jest 

niezb�dne do poznania powodów ich wyst�pienia oraz 

w celu podj�cia decyzji o wycofaniu z dalszej eksploatacji. 

Oceniane parametry defektu obejmuj� zazwyczaj gł�boko��, 

na jakiej jest defekt zlokalizowany, jego rozmiar, kształt, 

rodzaj oraz wła�ciwo�ci fizyczne. Aby skutecznie 

przeprowadzi� test nieniszcz�cy, konieczny jest dobór 

metody bada� wła�ciwej dla rodzaju badanego materiału. 

Dla materiałów o niskiej przewodno�ci termicznej 

dedykowan� metod� diagnostyczn� jest aktywna termografia 

w podczerwieni. Jej podstawy teoretyczne, zalety oraz 

ograniczenia, typowe zastosowania scharakteryzowano 

w wielu pracach, m.in. [1-4]. 

 
2. AKTYWNA TERMOGRAFIA METOD� NDT 

 

Zarówno w teorii jak i w praktyce in�ynierskiej 

powszechnie przyj�ł si� podział na termografi� 

w podczerwieni pasywn� i aktywn�. W obu przypadkach za 

pomoc� specjalistycznej kamery rejestrowany jest rozkład 

przestrzenny pola temperatury wybranej powierzchni 

obiektu poddanego inspekcji. Niew�tpliw� zalet� termografii 

jest nieinwazyjno��, bezpiecze�stwo personelu oraz 

mo�liwo�� badania znacznych powierzchni w krótkim 

czasie. Wad� jest nadal znaczny koszt aparatury, mimo �e 

w przeci�gu dziesi�ciolecia uległ znacznemu obni�eniu. 



72                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 54/2017 

2.1. Skrócony opis metody 
W termografii aktywnej konieczne jest dostarczenie do 

obiektu energii i rejestrowanie jego odpowiedzi termicznej 

na tak wygenerowane zaburzenie stanu równowagi 

termodynamicznej. Najcz�stsze techniki stymulacji to 

napromieniowanie, podgrzewanie poprzez fizyczny kontakt 

ze �ródłem ciepła lub przemiana energii mechanicznej drga� 

w energi� wewn�trzn� a w rezultacie wzrost temperatury. 

W zale�no�ci od stanu i wła�ciwo�ci powierzchni ciał 

nieprze�roczystych cz��� promieniowania jest pochłaniana 

przez struktur� materiału. Je�li materiał badany i materiał 

defektu ró�ni� si� pod wzgl�dem wła�ciwo�ci termicznych, 

to wówczas zmienia si� tempo i kierunek dyfuzji cieplnej. 

Przykładowo, je�li wada w stosunku do badanego materiału 

jest termoizolatorem, to ciepło spi�trza si� w obszarze nad 

defektem a temperatura jest wyrównywana w kierunku 

prostopadłym do promieniowania. Temperatura powierzchni 

materiału nad defektem b�dzie wy�sza ni� dla obszarów bez 

defektów. W odwrotnym przypadku, gdy wada dobrze 

przewodzi ciepło, obserwuje si� wolniejszy wzrost 

temperatury w obszarze nad defektem w porównaniu do 

obszaru referencyjnego, tj. bez defektu. Taka anomalia pola 

temperatury na powierzchni badanego materiału potwierdza 

obecno�� defektu w jego wewn�trznej strukturze. 

 

2.2. Wyniki dotychczasowych bada� 

Zautomatyzowanie zadania detekcji wraz z ocen� 

ilo�ciow� parametrów wykrytych defektów wymagało 

doboru technik przetwarzania zbioru danych pomiarowych 

w postaci sekwencji termogramów. W pracy [5] 

zaproponowano autorski algorytm przetwarzania danych 

o nast�puj�cych cechach u�ytkowych: analiza sekwencji 

termogramów w czasie, wykrycie defektów, automatyczne 

zliczenie i raportowanie defektów, okre�lenie na jakiej 

gł�boko�ci si� znajduj� oraz jaki maj� charakter cieplny 

(przewodnik czy izolator) w porównaniu do materiału 

badanego, b�d�cego materiałem odniesienia. Poszczególne 

cz��ci algorytmu zostały poddane walidacji na danych 

symulacyjnych uzyskanych z jednowymiarowego modelu 

analitycznego oraz trójwymiarowego modelu numerycznego 

oraz rzeczywistych danych z eksperymentu przy zało�eniu 

stałego wymuszania cieplnego, tzw. step heating. Badano 

wpływ nast�puj�cych czynników na zdolno�� detekcji 

 dokładno�� oceny parametrów defektu: nierównomierno�� 

nagrzania badanego obiektu, czas nagrzewania, adekwatno�� 

modelu analitycznego, dokładno�� okre�lania gł�boko�ci 

defektu [6-8]. Algorytm przetwarzania danych został m.in. 

zaimplementowany w �rodowisku Matlab w ramach 

autorskiego oprogramowania "IR Defect Detector" [9]. 

Uproszczon� wersj� ła�cucha przetwarzania danych 

pomiarowych zilustrowano na rysunku 1, na którym 

pogrubiono elementy bezpo�rednio zwi�zane z tematyk� 

niniejszego artykułu. 

 
 

Rys. 1. Uproszczony ła�cuch przetwarzania danych pomiarowych 

Opracowane autorskie rozwi�zanie ró�ni si� 

poszczególnymi technikami u�ytymi w kolejnych etapach 

przetwarzania, lecz same etapy i ich kolejno�� s� zbli�one do 

metodyki podanej w pracy [10]. 

W dalszej cz��ci artykułu skoncentrowano si� na 

dokładno�ci okre�lenia wymiaru poprzecznego (�rednicy) 

wykrytych wad materiałowych. Przeprowadzono badania 

eksperymentalne w celu potwierdzenia wniosków  

z symulacyjnych bada� modelowych opublikowanych 

w pracy [11]. Dla zachowania przejrzysto�ci dalszego 

wywodu przytoczono za [5] skrócony opis techniki poprawy 

kontrastu KF i KFWP oraz filtracji wygładzaj�cej 

stosowanych do przetwarzania pojedynczego termogramu. 

 

2.3. Kontrast typu KF i KFWP 

Kontrast filtrowany KF [12] oparty jest na zasadzie 

odejmowania dwóch obrazów, jak w równaniu (1), gdzie 

operacja jest wykonywana dla ka�dego piksela obrazu [5]. 

( )TfilterTKF −=                          (1) 

Od oryginalnego obrazu termicznego (termogramu) 

odejmowany jest ten sam obraz po jego rozmyciu filtrem 

wygładzaj�cym. Zadaniem filtru jest przede wszystkim 

estymacja tła, dla przypadku jak gdyby w próbce nie 

wyst�powały defekty. Po odj�ciu otrzymanego tła znika 

równie� niepo��dany efekt niejednorodnego pola 

temperatury zwi�zany ze sposobem dostarczania energii do 

materiału. Upraszcza to znacznie wymagania co do jako�ci 

�ródeł wymuszenia cieplnego. W najprostszym przypadku 

wystarczy u�ycie klasycznych lamp �arowych lub 

halogenowych. W niniejszej pracy do filtracji zastosowano 

dwuwymiarowe j�dro Gaussa. Jego notacja wektorowa jest 

wyra�ona zale�no�ci� (2) [5], 
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gdzie i - wektor niezale�nych zmiennych, � -  wektor 

warto�ci centralnych (�rodkowych), B - wektor szeroko�ci, 

cov - macierz kowariancji. Ww. parametry s� zdefiniowane 

zale�no�ci� (3), gdzie rij jest miar� korelacji zmiennych 

przestrzennych i, j okre�lonych w przedziale i=<1÷imax> 

i odpowiednio j=<1÷jmax>. Dla uproszczenia przyj�to 

symetri� kształtu krzywej maski filtru B=Bi=Bj oraz 

imax=7⋅B+1, st�d jmax=imax  [5]. 
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W celu zachowania jednostkowego wzmocnienia filtra dla 

jednorodnego tła konieczne jest normowanie 

współczynników filtru zgodnie z zale�no�ci� (4), gdzie i, j 

oraz B s� tu skalarami [5]. 
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Filtracja jest realizowana jako dwuwymiarowy, dyskretny 

splot funkcji fnorm(i,j,B) z odczytan� temperatur�. 

thermogram 

recording  

usuwanie 

niejednorodnego tła:  

kontrast KF/KFWP 

thermogram 

recording  

rejestracja sekwencji 

termogramów 

wykrywanie wad: 

segmentacja 

obrazu 

ekstrakcja cech: liczba 

defektów, rozmiar, 

gł�boko��, wła�ciwo�ci 

termiczne 
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Kontrast filtrowany wzgl�dny przyrostowy KFWP 

wyra�ony jest zale�no�ci� (5) [5], 

 
( )

( ) refTTfilter

TfilterT
KFWP

−

−
=

                           (5) 

 

gdzie temperatura Tref jest obliczana jako �rednia 

arytmetyczna z termogramu referencyjnego, sprzed fazy 

nagrzewania. Zalet� KFWP w porównaniu do KF jest 

zdolno�� do detekcji znaku współczynnika niedopasowania 

cieplnego, tzw. mismatch factor, co dostarcza informacji 

o wła�ciwo�ciach cieplnych defektu wzgl�dem materiału 

referencyjnego. Kontrast KFWP jest tak�e niezb�dny jako 

element przygotowania danych pomiarowych do szacowania 

gł�boko�ci defektu. Mo�na wykaza�, �e zastosowanie 

KFWP sekwencji termogramów w czasie, a nast�pnie 

ekstrakcja danych z poszczególnych termogramów dla 

pikseli stanowi�cych obszary nad defektami generuje 

przebieg zmian temperatury w czasie zale�ny jedynie od 

wybranych parametrów. Redukuje to znacznie zło�ono�� 

problemu. Gł�boko�� okre�la si� przez dopasowanie krzywej 

eksperymentalnej do modelu analitycznego lub w sposób 

uproszczony. Wi�cej szczegółów po�wi�cono tym 

zagadnieniom w pracach [6-7]. 

  

3. OKRE�LANIE WYMIARU DEFEKTÓW 

 

Zgodnie z rysunkiem 1 kolejn� technik� po kontra�cie 

jest segmentacja obrazu. Zakładaj�c, �e istniej� tylko dwie 

klasy, sprowadza si� ona do binaryzacji obrazu. Ka�dy 

piksel jest klasyfikowany jako element tła, tzn. obszaru 

wolnego od defektów lub obszaru nad wewn�trznym 

defektem. Optymaln� warto�� progu binaryzacji dla całego 

termogramu wyznacza si� metod� Otsu. W wyniku 

segmentacji otrzymuje si� jednorodne tło oraz wyró�nione 

obszary le��ce nad defektami. Wymiar defektu jest 

wyznaczany z odczytanej liczby pikseli i rozdzielczo�ci 

geometrycznej termogramu, zale�nej od optyki kamery i jej 

odległo�ci od badanego obiektu. 

 

3.1. Próbka testowa  
Do testów przygotowano próbk� z pleksiglasu. Od dołu 

wywiercono 9 otworów imituj�cych rzeczywiste defekty 

w kształcie półotwartego cylindra o �rednicy 10 mm ka�dy,  

rozmieszczonych na ró�nych gł�boko�ciach. Aby zapewni� 

wła�ciwe warunki inspekcji kamer� termowizyjn�, frontaln� 

powierzchni� próbki pokryto czarn�, matow� farb� 

o wysokiej emisyjno�ci. Przykładowy efekt zastosowania 

kontrastu filtrowanego i segmentacji przedstawia rysunek 2. 

 

 
 

Rys. 2. Efekt segmentacji z widocznymi 9 obszarami nad defektami [5] 

Mo�na zauwa�y�, �e mimo i� �rednica defektów była 

jednakowa, uwidocznione obszary nad defektami nie maj� 

takich samych wymiarów. Jest to spowodowane wpływem 

gł�boko�ci defektu na warto�� temperatury powierzchni 

i wła�ciwo�ciami metody wyznaczania globalnego progu 

binaryzacji dla całego termogramu. W rezultacie otrzymuje 

si� zafałszowanie wymiaru defektu. Wada nr 9 jest fizycznie 

gł�biej poło�ona w porównaniu do wady nr 8 itd., a defekt 1 

le�y najbli�szej powierzchni, st�d �rednice defektów 

o wy�szych numerach s� niedoszacowane. Efekt ko�cowy 

jest zale�ny równie� od relacji parametru B filtru 

wygładzaj�cego u�ytego do wyznaczania kontrastu do 

wyznaczanego rozmiaru. 

 

3.2. Dyskusja wyników  
W dalszej cz��ci artykułu dokonano próby oceny 

dokładno�ci wyznaczania �rednicy ka�dej z 9 wad. 

Uwzgl�dniono przy tym nast�puj�ce czynniki: gł�boko�� 

defektu, warto�� emisyjno�ci � powierzchni wprowadzanej 

przez u�ytkownika jako parametr wej�ciowy do modelu 

wyznaczania temperatury w kamerze termowizyjnej, warto�� 

współczynnika B filtru oraz typ zastosowanej techniki 

kontrastu KF lub KFWP. Dla przyj�tej optyki kamery oraz 

jej odległo�ci od obiektu jeden piksel pokrywa obszar 

0,78 mm x 0,78 mm, co dla �rednicy defektów 10 mm 

odpowiada to 12,8 � 13 pikselom.  

 
Tablica 1. Wymiar poziomy defektów, ilo�� pikseli 

a) emisyjno�� �=0,98 (bliska warto�ci prawdziwej) 

nr defektu  
t=120 s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

KF 14 13 13 13 12 11 10 9 10 

KFWP 

B=5 

14 14 14 13 12 11 10 9 10 

KF 16 15 14 16 14 11 12 9 10 

KFWP 

B=10 

16 16 15 16 14 11 11 9 10 

KF 17 18 16 16 16 13 13 12 12 

KFWP 

B=15 

17 18 16 16 16 13 13 12 12 

KF 17 16 17 17 16 13 14 12 11 

KFWP 

B=20 

17 16 17 17 16 13 14 12 12 
 

b) emisyjno�� �=0,50 (znacznie zani�ona) 

nr defektu 
t=120 s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

KF 13 14 13 13 14 12 10 9 9 

KFWP 

B=5 

13 14 13 13 14 12 10 9 9 

KF 16 15 18 14 14 11 11 9 10 

KFWP 

B=10 

16 15 18 14 14 11 11 9 10 

KF 17 17 16 18 16 13 16 12 12 

KFWP 

B=15 

17 17 16 18 16 13 16 12 12 

KF 18 17 16 17 17 13 13 12 11 

KFWP 

B=20 

18 17 17 17 17 13 13 11 11 

 

W tablicy 1 przedstawiono wyniki analizy 

pojedynczego termogramu zarejestrowanego po czasie 120 s 

od momentu zał�czenia zewn�trznego wymuszenia 

cieplnego, wystarczaj�cego do uwidocznienia wszystkich 9 

defektów. Warto�ci zacieniowane obejmuj� przedział 
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[11÷15] pikseli, czyli odpowiadaj�cy ±20 % warto�ci 

rzeczywistej. Dodatkowo, przez pogrubienie wyró�niono 

warto�ci z przedziału <12,14>, tj. ró�ni�ce si� nie wi�cej ni� 

o 1 piksel.  

Wnioski z eksperymentu otrzymane dla badanej próbki 

s� nast�puj�ce: 

- dokładno�� okre�lania rozmiaru defektów w niewielkim 

stopniu zale�y od warto�ci emisyjno�ci ustawionej przez 

operatora kamery termowizyjnej. 

- zastosowanie KFWP w miejsce KF nie spowodowało 

znacz�cej ró�nicy w dokładno�ci okre�lania wielko�ci 

defektu; 

- dokładno�� okre�lania rozmiaru defektu prawie nie zale�y 

od warto�ci B dla przyj�tego w eksperymencie zakresu 

w relacji do badanej �rednicy; 

- wady znajduj�ce si� gł�biej pod powierzchni� zostały 

poprawnie scharakteryzowane przyjmuj�c wy�sze warto�ci 

parametru B; dobieraj�c B indywidualnie dla ka�dego 

defektu mo�na kompensowa� efekt niedoszacowania lub 

przeszacowania poprzecznego wymiaru wady (tu: �rednicy), 

co wskazuje na wpływ gł�boko�ci defektu na dokładno�� 

metody. 

 

4. WNIOSKI KO�COWE 

 

Z przeprowadzonej analizy wynikaj� wnioski 

potencjalnie istotne dla praktyki diagnostyki termowizyjnej. 

Zaproponowana metoda przetwarzania termogramów jest 

niewra�liwa nawet na du�e niedoszacowanie emisyjno�ci 

badanej powierzchni materiału, jako parametru koniecznego 

do wprowadzenia do kamery w celu wyznaczenia rozkładu 

temperatury. Podobnie niedopasowanie parametru B filtru 

wygładzaj�cego Gaussa nie ma istotnego wpływu na 

dokładno��, w przeciwie�stwie do gł�boko�ci defektu. Im 

defekt poło�ony gł�biej tym wymagana jest wy�sza warto�� 

B do prawidłowego oszacowania wymiaru. W przypadku 

wykrycia kilku defektów warto�� B filtru lub warto�� progu 

segmentacji powinna by� dobierana lokalnie dla obszaru 

obejmuj�cego pojedynczy defekt. Sugeruje si� równie� 

u�ycie formuły KF zamiast KFWP jako techniki łatwiejszej 

w implementacji i w rezultacie szybszej, gdy nie jest 

wymagane wyznaczanie gł�boko�� defektu, b�d�cego 

kolejnym parametrem opisuj�cym wad�. 

W przyszło�ci, planuje si� udoskonalenie metody 

przetwarzania danych pomiarowych, poprzez adaptacyjny 

dobór parametru filtru wygładzaj�cego lub progu 

segmentacji, tak aby zminimalizowa� bł�d szacowania 

wymiaru defektu. Istotna b�dzie równie� walidacja metody 

dla rzeczywistych defektów. 
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DETERMINING THE DIMENSION OF SUBSURFACE DEFECT BY ACTIVE 

IR THERMOGRAPHY - EXPERIMENTAL RESEARCH 
 

Nowadays, it is increasing the use of materials such as composites and multilayered or honeycomb structures, due to 

their good physical properties in relation to the low weight. Its application in very demanding industry branches as aerospace, 

naval or automotive imposes the necessity of rigorous examination all parts during production phase and exploitation.  

The nondestructive testing is suggested in the cases when there is no permission to stop the production line or object under 

examination must remain in service with no changed properties. In this paper there was presented the results of experimental 

research on determination of transverse size of internal nonuniformities in tested material revealed by active infrared 

thermography. Defects were shown by analyzing the temperature field of the front surface of the material, which was heated 

with halogen lamps. The background estimation and thermogram segmentation were used for defect detection. The following 

factors having an impact on the accuracy of defect size estimation were considered: defect depth, emissivity introduced as 

a input parameter of thermovision camera system, the type of the smoothing filter and its parameter. 
 

Keywords: nondestructive testing, active thermography, image processing, segmentation. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki bada� pierwotnych 

i roboczych wzorców, utrzymywanych w Laboratorium Wzorców 

AC-DC Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki 

�l�skiej. Celem bada� było wyznaczenie warto�ci niezale�nego od 

cz�stotliwo�ci składnika ró�nicy transferowej tych wzorców. 

Z przeprowadzonych bada� wynika, i� warto�� tego parametru jest 

dla wszystkich zbadanych wzorców równa zeru ze standardow� 
niepewno�ci� 0,5 �V/V. Dla porównania zale�na od cz�stotliwo�ci 

składowa ró�nicy transferowej wzorca pierwotnego o UN = 3 V 

przy cz�stotliwo�ci 1 MHz jest równa około 14,2 �V/V ze 

standardow� niepewno�ci� 1,5 �V/V. 

 
SłowaM kluczowe:M  wzorce, wzorzec napi�cia przemiennego, 

transfer AC-DC, termiczny przetwornik warto�ci skutecznej, 

warto�� skuteczna. 

 

1.MWPROWADZENIE 

 

Pomimo dynamicznego rozwoju technologii 

kwantowych wzorców napi�cia przemiennego wci�� 
prowadzone s� prace nad udoskonaleniem wzorców napi�cia 

przemiennego, wykorzystuj�cych termiczne przetworniki 

warto�ci skutecznej (TPWS) [1, 2]. Jednym z powodów 

stosowania wzorców z TPWS (nazywanych równie� 
termicznymi wzorcami napi�cia przemiennego) jest ich 

wi�ksza dokładno�� w zakresie wy�szych cz�stotliwo�ci 

(>100 kHz). Jednym z najwa�niejszych parametrów 

metrologicznych tych wzorców jest ró�nica transferowa Uδ  

oraz jej niepewno�� ( )Uδu  [3, 4]. Warto�� Uδ  jest zale�na 

mi�dzy innymi od cz�stotliwo�ci napi�cia sinusoidalnego, 

podanego na wej�cie wzorca.  

W zakresie cz�stotliwo�ci od około 100 Hz do około 

10 kHz ró�nica transferowa ma w przybli�eniu stał� warto��. 
Jej dominuj�c� składow�  w tym zakresie cz�stotliwo�ci jest 

składowa niezale�na od cz�stotliwo�ci, która jest 

zdeterminowana zjawiskami termoelektrycznymi, 

wyst�puj�cymi w grzejniku TPWS, takimi jak zjawisko 

Peltiera oraz zjawisko Thomsona. W przypadku najlepszych 

TPWS wpływ tych zjawisk jest bardzo mały, a ró�nica 

transferowa jest rz�du 0,1 µV/V.  

Dla cz�stotliwo�ci wi�kszych od około 10 kHz mo�na 

przyj��, i� ró�nica transferowa składa si� z dwóch 

składowych: niezale�nej oraz zale�nej od cz�stotliwo�ci. Na 

składow� zale�n� od cz�stotliwo�ci maj� wpływ parametry 

resztkowe (indukcyjno��, pojemno��, rezystancja) 

wszystkich elementów składowych TPWS. Ogólnie warto�ci 

tych parametrów zale�� od cz�stotliwo�ci. 

 

2.MGENEZAMPRACY 

 

W latach 2011-2014 w Instytucie Metrologii, Elektroniki 

i Automatyki (IMEiA) Politechniki �l�skiej w Gliwicach 

opracowano, zbudowano i zdeterminowano parametry 

metrologiczne dwóch pierwotnych wzorców napi�cia 

przemiennego, wykorzystuj�cych jednozł�czowe TPWS. 

Nominalne napi�cia wej�ciowe UN tych wzorców s� równe 

3 V oraz 5 V. Warto�ci ró�nic transferowych obu wzorców 

oraz ich niepewno�ci standardowe zostały obliczone 

w pa�mie cz�stotliwo�ci od 10 kHz do 1 MHz na podstawie 

zło�onego modelu matematycznego [2,4]. Parametrami 

wej�ciowymi tego modelu s� wył�cznie stałe materiałowe 

oraz wymiary geometryczne wzorców. Opracowany model, 

obowi�zuj�cy w pa�mie od 10 kHz do 1 MHz, uwzgl�dnia 

wył�cznie zale�ny od cz�stotliwo�ci składnik ró�nicy 

transferowej, zdeterminowany przede wszystkim 

parametrami resztkowymi rezystora szeregowego i grzejnika 

TPWS. Stworzenie modelu teoretycznego zjawisk 

zachodz�cych w grzejniku TPWS, które wywieraj� 
decyduj�cy wpływ na warto�� niezale�nego od 

cz�stotliwo�ci składnika ró�nicy transferowej jest trudne 

i zostało zrealizowane tylko dla niektórych konstrukcji 

TPWS [5]. Ponadto opracowane modele wymagały bardzo 

dobrej znajomo�ci technologii wykonania i wymiarów 

geometrycznych modelowanych przetworników, co 

w przypadku TPWS produkowanych komercyjnie nie 

zawsze jest mo�liwe. Model matematyczny wzorców IMEiA 

zakłada, i� warto�� niezale�nego od cz�stotliwo�ci składnika 

ró�nicy transferowej jest równa zero. Zało�enie to przyj�to z 

uwagi na zastosowanie we wzorcach IMEiA 

wyselekcjonowanych jednozł�czowych TWPS o bardzo 

małym bł�dzie rewersji (poni�ej 0,005%). Mała warto�� tego 

bł�du wskazuje na mał� niezale�n� od cz�stotliwo�ci 

składow� ró�nicy transferowej, jednak mimo to konieczne 

jest sprawdzenie poprawno�ci przyj�tego zało�enia. Wobec 

wspomnianych wy�ej trudno�ci zdecydowano si� na jego 

eksperymentalne (pomiarowe) wyznaczenie w zakresie 

cz�stotliwo�ci od około 100 Hz do około 10 kHz. W celu 

zwalidowania otrzymanych wyników podj�to decyzj� 
o zastosowaniu co najmniej dwóch metod pomiaru, w tym 
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kalibracj� jednego ze wzorców w zagranicznym 

renomowanym laboratorium. 

 

3.  METODY POMIARU NIEZALE�NEJ 

OD CZ�STOTLIWO�CI SKŁADOWEJ RÓ�NICY 

TRANSFEROWEJ WZORCÓW 

 

Ró�nica transferowa TPWS mierzona jest najcz��ciej w 

układzie komparatora TPWS [6], z wykorzystaniem 

przetwornika o znanej warto�ci ró�nicy transferowej. 

Komparator wyznacza ró�nic� ró�nic transferowych 

pomi�dzy badanym przetwornikiem (�x) a przetwornikiem 

wzorcowym (�wz). Ró�nica transferowa badanego TPWS 

obliczana jest z wzoru: 

 

δδδ ∆+= wzx
                               (1) 

 

gdzie: �� – ró�nica ró�nic transferowych, zmierzona za 

pomoc� komparatora TPWS. 

Bezpo�redni pomiar ró�nicy transferowej TWPS jest 

mo�liwy dla cz�stotliwo�ci poni�ej 10 kHz, na przykład 

z wykorzystaniem metod FRDC (ang.: Fast Reversed DC) 

[7] lub przez bezpo�redni pomiar napi�� stałych 

i przemiennych, podanych na wej�cie badanego wzorca [8].  

Metoda FRDC została opracowana w 1990 roku 

w Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 

w Niemczech oraz ETL w Japonii. Metoda ta wykorzystuje 

fakt, i� efekty termoelektryczne dla szybkich zmian 

polaryzacji napi�cia stałego podawanego na grzejnik TPWS, 

o okresie znacznie krótszym ni� stała czasowa przetwornika, 

nie wpływaj� na rozkład temperatury grzejnika. W metodzie 

tej, na przetwornik podawane s� sekwencyjnie napi�cia lub 

pr�dy stałe DC+, DC- oraz napi�cie lub pr�d o kształcie 

prostok�tnym o okre�lonej cz�stotliwo�ci (tryb FRDC). Gdy 

�ródło FRDC wytwarza napi�cie stałe (tryb DC), to do 

składowej przyrostu temperatury grzejnika spowodowanej 

moc� Joule'a dodawana jest składowa wywołana kombinacj� 

zjawisk Thomsona i Peltiera. Przyrost temperatury 

spowodowany t� składow� zmienia znak po odwróceniu 

kierunku pr�du przepływaj�cego przez grzejnik, co 

powoduje zmian� rozkładu temperatury grzejnika. Przy 

odpowiednio du�ej cz�stotliwo�ci przeł�czania kierunku 

przepływu pr�du ł�czny wpływ efektów Thomsona i Peltiera 

pierwszego rz�du jest u�redniony, a tym samym zanika 

wpływ efektu Thomsona drugiego rz�du. Dzi�ki temu przez 

porównanie wyników uzyskanych dla trybu DC i FRDC 

udział efektów termoelektrycznych mo�na okre�li� przez 

porównanie napi�� wyj�ciowych TPWS, odpowiadaj�cych 

trybom DC i FRDC. Laboratorium IMEiA dysponuje 

własnym �ródłem FRDC. 

 

3.  POMIAR NIEZALE�NEJ OD CZ�STOTLIWO�CI 

SKŁADOWEJ RÓ�NICY TRANSFEROWEJ 

WZORCÓW 

 

Niezale�ny od cz�stotliwo�ci składnik ró�nicy 

transferowej wzorców został zmierzony dwoma metodami: 

z wykorzystaniem metody FRDC oraz przez porównanie ze 

wzorcem utrzymywanym w PTB. Z obawy przed 

uszkodzeniem podczas transportu wzorców IMEiA 

w pomiarach wykorzystano dwa znacznie bardziej odporne 

na uszkodzenia wzorce robocze, o nominalnych napi�ciach 

wej�ciowych 1,5 V oraz 3 V. We wzorcach tych 

wykorzystano wielozł�czowe planarne TPWS (ang. Planar 

Multijunction Thermal Converter, PMJTC) charakteryzuj�ce 

si� wysok� czuło�ci� i zbli�on� do zera warto�ci� 

niezale�nej od cz�stotliwo�ci składowej ró�nicy 

transferowej. Warto�� ich ró�nic transferowych została 

zmierzona za pomoc� komparatora TPWS wzgl�dem 

wzorców pierwotnych IMEiA. Komparacje wykonano 

w Laboratorium Wzorców AC-DC, którym dysponuje 

IMEiA. Przeprowadzone komparacje tworz� pewien 

zamkni�ty schemat przedstawiony na rys. 1. Schemat ten 

pozwala na sprawdzenie spójno�ci przeprowadzonych 

pomiarów.  

 

 
 

Rys. 1. Schemat komparacji wzorców (PMJTC - wzorce robocze, 

VS- wzorce pierwotne)  

 

Pomiar ró�nicy transferowej wzorców roboczych został 

zrealizowany w trzech laboratoriach: w IMEiA, 

w Eidgenössisches Institut für Metrologie (METAS) 

w Szwajcarii oraz w PTB. Pomiar ró�nicy transferowej 

wzorca roboczego o UN = 3 V z wykorzystaniem metody 

FRDC został przeprowadzony w Laboratorium Wzorców 

AC-DC IMEiA oraz w METAS. Pomiar ró�nicy 

transferowej wzorca roboczego o UN = 1,5 V zlecono PTB. 

Zestawienie otrzymanych wyników zamieszczono w tablicy 

1. 

 
Tablica 1. Ró�nice transferowe wzorców roboczych, zmierzone 

w poszczególnych laboratoriach 

 

 

PMJTC 

UN = 3 V 

PMJTC 

UN = 3 V 

PMJTC 

UN = 1,5 V 

o�rodek IMEiA METAS PTB 

f �U u(�U) �U u(�U) �U u(�U) 

Hz �V/V �V/V �V/V �V/V �V/V �V/V 

120 0,12 0,04 0,13 0,20 0,00 0,50 

200 0,05 0,03 -0,07 0,30 0,00 0,50 

300 -0,03 0,10 -0,10 0,10 0,00 0,50 

400 -0,11 0,03 -0,15 0,10 0,00 0,50 

500 -0,10 0,10 -0,19 0,20 0,00 0,50 

1000 0,10 0,04 0,19 0,22 0,00 0,50 

2000 0,06 0,05 0,10 0,19 0,00 0,50 

5000 0,00 0,10 0,20 0,21 0,00 0,50 

10000 -0,43 0,05 0,22 0,25 0,30 0,50 

 

Bezpo�rednie porównanie niektórych wyników 

przedstawionych w tablicy 1 jest utrudnione z uwagi na 

wykonanie pomiarów przy nieco ró�ni�cych si� 

cz�stotliwo�ciach. Wprawdzie warto�ci ró�nic transferowych 

s� do siebie zbli�one, ale mimo to zdecydowano si� 

oszacowa� brakuj�ce warto�ci ró�nic transferowych metod� 

interpolacji wyników pomiarów uzyskanych dla s�siednich 

cz�stotliwo�ci. Takie warto�ci zostały oznaczone w tablicy 1 
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kursyw�. Niepewno�� takiego oszacowania zwi�kszono 

w stosunku do pozostałych pomiarów. Pomimo tego, ró�nice 

pomi�dzy zmierzonymi warto�ciami ró�nicy transferowej 

TPWS o UN = 3 V s� mniejsze od niepewno�ci pomiaru dla 

wszystkich cz�stotliwo�ci z wyj�tkiem 10 kHz. Zmierzone 

warto�ci ró�nicy transferowej obu przetworników bior�cych 

udział w badaniu s� bardzo bliskie zeru. Standardowa 

niepewno�� wszystkich pomiarów była mniejsza od 

0,5 �V/V. 

 

4.  ANALIZA SPÓJNO�CI OTRZYMANYCH 

WYNIKÓW 
 

Spójno�� zmierzonej ró�nicy transferowej 

w przeprowadzonych komparacjach sprawdzono tzw. 

metod� trójk�tów. Przykładowy trójk�t pomiarowy przy 

cz�stotliwo�ci 1 kHz dla trzech zbadanych wzorców 

(roboczego z PMJTC oraz obu wzorców pierwotnych 

IMEiA) przedstawiono na rys. 2. Niedomkni�cie trójk�ta 

wynosi 0,26 �V/V i jest porównywalne ze standardow� 

niepewno�ci� pomiaru ró�nicy transferowej (0,23 �V/V). 
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Rys. 2. Spójno�� pomiarowa wyników pomiaru niezale�nej od 

cz�stotliwo�ci ró�nicy transferowej przy cz�stotliwo�ci 1 kHz  

(opis w tek�cie) 

 

Niedomkni�cie trójk�ta przedstawionego na rys. 2 

wzrasta wraz z cz�stotliwo�ci� i jest około dwukrotnie 

wi�ksze od niepewno�ci pomiaru dla cz�stotliwo�ci 

wi�kszych od 5 kHz Przy 10 kHz niedomkni�cie wynosi 

około 0,44 �V/V. Niedomkni�cie trójk�ta utworzonego 

z pozostałych przetworników (obu przetworników 

roboczych z PMJTC oraz wzorca pierwotnego IMEiA 

o UN = 3 V) jest nieco wi�ksze (rys. 3). 
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Rys. 3. Spójno�� pomiarowa wyników pomiaru niezale�nej od 

cz�stotliwo�ci ró�nicy transferowej przy cz�stotliwo�ci 1 kHz  

(opis w tek�cie) 

5.  WYZNACZENIE RÓ�NIC TRANSFEROWYCH 
BADANYCH WZORCÓW 

 

Ró�nica transferowa pierwotnych wzorców IMEiA 

została wyznaczona z wykorzystaniem zamkni�tego cyklu 

komparacji, przedstawionego na rys. 1. Zalet� tej metody 

jest mo�liwo�� weryfikacji poprawno�ci zmierzonej ró�nicy 

transferowej. Ka�da ze zmierzonych ró�nic pomi�dzy 

ró�nicami transferowymi dwóch przetworników mo�e zosta� 

wyznaczona na dwa sposoby: bezpo�rednio lub 

z wykorzystaniem wyników pozostałych pomiarów. 

Do obliczenia ró�nicy transferowej wzorców 

wykorzystano metod� najmniejszych kwadratów. Du�� 

zalet� tej metody jest mo�liwo�� rozwi�zania 

nadmiarowych, sprzecznych układów równa� [9,10]. 

Umo�liwia to wyznaczenie warto�ci ró�nic transferowych 

przetworników pomimo obecno�ci niemo�liwych do 

unikni�cia bł�dów pomiarowych oraz w przypadku 

niedomykania ró�nic transferowych wyst�puj�cych w 

trójk�tach przedstawionych na rys. 2 oraz rys. 3. Jednak 

metoda ta wymaga znajomo�ci ró�nicy transferowej co 

najmniej jednego wzorca, bior�cego udział w komparacjach. 

W przypadku komparacji opisywanych w niniejszej pracy 

przyj�to dwie warto�ci odniesienia: ró�nic� transferow� 

wzorca roboczego o UN = 3 V, wyznaczon� z 

wykorzystaniem metody FRDC w METAS oraz wynik 

zleconej w PTB kalibracji wzorca roboczego o UN = 1,5 V. 

Obliczone ró�nice transferowe wszystkich zbadanych 

wzorców zamieszczono w tablicy 2. Bezwzgl�dna warto�� 

ró�nicy transferowej wszystkich przetworników bior�cych 

udział w badaniu jest mniejsza od 0,5 �V/V. Oszacowana 

standardowa niepewno�� pomiaru ró�nicy transferowej dla 

wi�kszo�ci przetworników bior�cych udział w badaniu jest 

równie� bardzo mała i jest mniejsza od 0,5 �V/V. 

Wyj�tkiem jest niepewno�� wzorca pierwotnego o UN = 5 V, 

która jest nieco wi�ksza. Najwi�ksza niepewno�� pomiaru 

wyst�puje przy cz�stotliwo�ci 120 Hz. Jest to 

prawdopodobnie spowodowane niedostatecznym 

u�rednianiem oscylacji temperatury grzejników 

przetworników jednozł�czowych, wyst�puj�cym przy 

małych cz�stotliwo�ciach pr�du grzejnika.  

Warto�� bezwzgl�dna ró�nicy transferowej TPWS 

wzrasta wraz z cz�stotliwo�ci� i przy cz�stotliwo�ci 10 kHz  

ujawnia si� wpływ zale�nej od cz�stotliwo�ci składowej 

ró�nicy transferowej. Zmierzona ró�nica transferowa 

badanych przetworników dla tej cz�stotliwo�ci osi�ga 

najwi�ksz� warto�� spo�ród przebadanych cz�stotliwo�ci. 

Wyznaczone warto�ci ró�nic transferowych wi�kszo�ci 

badanych wzorców nie zmieniały si� w sposób 

monotoniczny ze zmian� cz�stotliwo�ci, lecz oscylowały 

wokół 0 �V/V. Mo�na zatem przyj�� i� warto�� 

bezwzgl�dna niezale�nej od cz�stotliwo�ci składowej 

ró�nicy transferowej zbudowanych wzorcowych 

przetworników jest równa 0,0 ± 0,5 �V/V. 
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Tablica 2. Wyznaczona ró�nica transferowa TPWS bior�cych udział w komparacji 

 

PMJTC UN = 1,5 V PMJTC UN = 3 V VS  UN = 5 V VS UN = 3 V 
f 

�U u(�U) �U u(�U) �U u(�U) �U u(�U) 

Hz �V/V �V/V �V/V �V/V �V/V �V/V �V/V �V/V 

120 0,2 0,5 -0,1 0,4 -0,2 0,8 0,0 0,6 

200 0,1 0,4 -0,1 0,4 0,1 0,6 0,2 0,5 

300 0,0 0,4 -0,1 0,4 0,1 0,4 0,3 0,4 

400 0,1 0,4 -0,2 0,4 0,3 0,5 0,0 0,4 

500 0,0 0,3 -0,2 0,2 -0,1 0,4 0,0 0,3 

1000 0,1 0,4 0,0 0,3 -0,5 0,5 0,0 0,4 

2000 0,0 0,3 0,1 0,3 -0,2 0,4 -0,3 0,3 

5000 0,0 0,3 0,2 0,2 -0,3 0,4 0,1 0,3 

10000 0,2 0,4 0,3 0,3 -0,5 0,5 -0,1 0,4 

 

6. PODSUMOWANIE 

 

W pracy przedstawiono wyniki bada� pierwotnych 

i roboczych termicznych wzorców napi�cia przemiennego, 

utrzymywanych w Laboratorium Wzorców AC-DC Instytutu 

Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki �l�skiej. 

Celem bada� było wyznaczenie warto�ci niezale�nego od 

cz�stotliwo�ci składnika ró�nicy transferowej tych wzorców. 

Z przeprowadzonych bada� wynika, i� warto�� tego 

parametru wszystkich zbadanych wzorców jest równa zeru 

ze standardow� niepewno�ci� 0,5 �V/V. Dla porównania 

zale�na od cz�stotliwo�ci składowa ró�nicy transferowej 

wzorca pierwotnego o UN = 3 V przy cz�stotliwo�ci 1 MHz 

jest równa około 14,0 �V/V ze standardow� niepewno�ci� 
1,5 �V/V [2, 11]. 
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DETERMINATION OF FREQUENCY-INDEPENDENT AC-DC TRANSFER DIFFERENCE 

OF THERMAL AC VOLTAGE STANDARDS 
 

The paper presents results of investigations of thermal AC voltage standards developed and maintained in the 

Laboratory of AC-DC Standards at the Institute of Measurement Science, Electronics and Control of Silesian University of 

Technology, Gliwice, Poland. The goal of these investigations was determination of the frequency-independent component of 

the AC-DC transfer difference of the four thermal AC voltage standards. Two of them were primary standards using selected 

single-junction thermal converters (SJTCs) and the other two were working standards using planar multijunction thermal 

converters (PMJTCs). The frequency-independent component of the AC-DC transfer difference was determined with a few 

methods including the measurement with the fast-reversed source (FRDC) maintained at the Swiss national metrology 

institute METAS and calibration in the German national metrology institute PTB. The analysis of obtained results, performed 

using the minimum squares method shows, that the  frequency-independent component of the AC-DC transfer difference of 

the all four thermal AC voltage standards is equal to zero with standard uncertainty 0.5 �V/V. 

 

Keywords: standards, AC voltage standard, AC-DC transfer, thermal voltage converter. 
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Streszczenie: Celem pracy jest opisanie koncepcji bada� 

wolnoobrotowych silników pneumatycznych. W pracy 

przedstawiono budow� oraz zasad� działania trzech konstrukcji, 

opisano stanowisko badawcze oraz problematyk� zwi�zan� z 

wolnoobrotowymi silnikami pneumatycznymi. 

 
Słowa kluczowe: wolnoobrotowy silnik pneumatyczny, stanowisko 

badawcze, badania silników pneumatycznych. 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Silniki pneumatyczne cechuje du�a odporno�� na 

przeci��enia, niewielka uci��liwo�� dla �rodowiska oraz 

wysoki stopie� bezpiecze�stwa pod wzgl�dem 

wybuchowo�ci. W zwi�zku z tym mog� one znale�� 

zastosowanie w przemy�le wydobywczym, spo�ywczym 

oraz wsz�dzie tam gdzie priorytetem jest bezpiecze�stwo 

gdy� nap�dy pneumatyczne s� urz�dzeniami 

iskrobezpiecznymi. W przemy�le spo�ywczym 

niejednokrotnie obecno�� pyłów powoduje, �e wyst�puje 

wybuchowa mieszanina na przykład podczas młócenia lub 

transportu i przesiewania m�ki. Łatwo�� z jak� mo�na 

odwróci� prac� silnikow� na spr��arkow� umo�liwia 

zastosowanie ich w układach odzysku energii np. podczas 

hamowania.  

Podstawow� zalet� silników pneumatycznych jest ich 

niewielka masa w stosunku do mocy przy stosunkowo 

du�ych dopuszczalnych przeci��eniach. Znanych jest wiele 

wysokoobrotowych konstrukcji silników pneumatycznych 

[7]. Zastosowanie tego typu silników do nap�du maszyn i 

urz�dze� niejednokrotnie wymaga stosowania przekładni 

redukuj�cych pr�dko�� obrotow�. Obecnie jest stosunkowo 

mało konstrukcji wolnoobrotowych silników 

pneumatycznych. Zastosowanie wolnoobrotowych silników 

pneumatycznych nie wymaga stosowania takich przekładni 

mechanicznych, co znacznie obni�a koszty wykonania i 

eksploatacji maszyn. Aby zapewni� odpowiedni� moc 

silnika konieczne jest posiadanie konstrukcji silników o 

du�ym momencie obrotowym. Celem pracy jest 

opracowanie koncepcji stanowiska badawczego oraz 

programu bada� umo�liwiaj�cego okre�lenie istotnych 

parametrów eksploatacyjnych dla wolnoobrotowych 

silników pneumatycznych. Znajomo�� tego rodzaju 

parametrów jest wa�na z uwagi na potrzeb� modernizacji i 

wprowadzania zmian konstrukcyjnych w znanych 

konstrukcjach wolnoobrotowych silników pneumatycznych. 

W pracy przedstawiono trzy opatentowane rozwi�zania 

konstrukcyjne silników i na ich podstawie opracowano 

koncepcj� planu bada� oraz zaprojektowano stanowisko 

pomiarowe. 

 

2. WOLNOOBROTOWE SILNIKI PNEUMATYCZNE 

 

Obecnie jest niewiele znanych konstrukcji 

wolnoobrotowych silników pneumatycznych. Przez silnik 

wolnoobrotowy rozumie si� silniki, których pr�dko�� 

obrotowa nie przekracza 1000 obr/min. Bardzo po��dane s� 

konstrukcje o stosunkowo niskim stopniu skomplikowania 

konstrukcji, a co z tym si� wi��e niewielkim koszcie 

wytworzenia i obsługi. Celowe jest poszukiwanie takich 

konstrukcji z uwagi na łatwo�� pozyskania i bezpiecznego 

przechowywania spr��onego powietrza oraz fakt, �e silniki 

pneumatyczne s� odporne na przeci��enia oraz umo�liwiaj� 

szybkie wznowienie pracy po zatrzymaniu. Posiadaj� du�y 

moment obrotowy oraz nisk� emisyjno�� zwi�zków 

szkodliwych dla �rodowiska. Niejednokrotnie zalet� 

silników pneumatycznych jest to �e mog� pracowa� w 

dowolnym poło�eniu: poziomym lub pionowym, a tak�e 

łatwo mo�na odwróci� ich prac� z silnikowej na 

spr��arkow�. Silniki pneumatyczne nie wytwarzaj� ciepła 

zatem mog� by� stosowane w strefach zagro�onych 

wybuchem takich jak: kopalnie, przemysł drzewny, rolniczy 

i przetwórstwa spo�ywczego [1]. W przemy�le 

wydobywczym priorytetem jest bezpiecze�stwo, a 

dost�pno�� spr��onego powietrza w korytarzach kopalni 

powoduje ekonomiczne uzasadnienie ich zastosowania.  

Szerokie mo�liwo�ci zastosowania silników 

pneumatycznych uzasadniaj� poszukiwanie nowych 

rozwi�za� konstrukcyjnych takich silników. Nowe 

konstrukcje silników powinny gwarantowa� uzyskanie 

wy�szych sprawno�ci. Celowe jest poszukiwanie konstrukcji 

wolnoobrotowych silników pneumatycznych o du�ym 

momencie obrotowym, gdy� to rozwi�zanie nie b�dzie 

wymagało stosowania wielostopniowych przekładni, dla 

silników o znacznej mocy mechanicznej.  

W pracy skupiono si� na rozwi�zaniach 

konstrukcyjnych trzech nowatorskich wolnoobrotowych 

silników pneumatycznych opisanych w patentach: „Maszyna 

z obrotowym wirnikiem” [2], [3] i „Silnik wielocylindrowy 

zwłaszcza na spr��one gazy lub spalinowy wewn�trznego 

spalania ze zmiennym stopniem spr��ania” [4]. Rozwi�zania 



 

80                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 54/2017 

te jak i wi�kszo�� konstrukcji silników pneumatycznych 

charakteryzuje stosunkowo niewielka sprawno��. Zatem 

parametr ten b�dzie jednym z podstawowych, który 

decyduje o mo�liwo�ci zastosowania danego silnika. W 

silnikach wolnoobrotowych na sprawno�� silnika bardzo 

du�y wpływ ma uszczelnienie układu oraz opory tarcia.  

 

2.1. Silnik pneumatyczny „Maszyna z obrotowym  

       wirnikiem” 

 

Na rysunku 1 przedstawiono budow� silnika 

pneumatycznego opisanego „Maszyna z obrotowym 

wirnikiem”. Prezentowany silnik składa si� z obudowy 1, w 

której wykonano otwory dolotowe 5 i wylotowe 4 

spr��onego powietrza. Elementem roboczym jest tłok w 

kształcie cylindra 2 z trzema wypustami równomiernie 

rozmieszczonymi na jego obwodzie. W obudowie 

zamontowano dwa obrotowe uszczelniacze 3, o kształcie 

dopasowanym do wypustów tłoka. Uszczelniacze te s� 

uło�yskowane w pokrywach obudowy, a ich obroty s� 

zsynchronizowane z obrotami tłoka poprzez zewn�trzne koła 

z�bate tak, �e pr�dko�� obrotowa tłoka do pr�dko�ci 

obrotowej uszczelniaczy wynosi 1/3.  

 

 
  

Rys. 1. Budowa silnika wg patentu [2] 

 

W konstrukcji silnika mo�na wyodr�bni� cztery 

komory, których obj�to�� zmienia si�. Dostarczaj�c do 

komory A spr��one powietrze, powstaje w niej siła 

powoduj�ca obrót tłoka. W tym samym czasie w komorze B 

nast�puje dekompresja przez opró�nianie komory poprzez 

otwór wylotowy 3. Analogiczne działaj� komory C i D. 

Praca jest zatem jednocze�nie wykonywana po 

przeciwległych stronach wału nap�dowego, co ogranicza siły 

zginaj�ce wał silnika. 

 

2.2. Silnik pneumatyczny „Maszyna z obrotowym  

       wirnikiem” 

 

Rysunek 2 przedstawia budow� silnika 

pneumatycznego o konstrukcji opisanej w „Maszyna z 

obrotowym wirnikiem”. Jest to zmodyfikowana konstrukcja 

rozwi�zania przedstawionego w punkcie 2.1. Tak samo 

posiada ona otwory dolotowe 5 oraz wylotowe 6, jednak s� 

one nieco inaczej rozmieszczone. Modyfikacja polega na 

tym, �e obrotowe uszczelniacze 2 zamontowano w 

konstrukcji tłoka, a nie jak poprzednio w obudowie. Ponadto 

nieruchome wypusty tłoka zast�piono obracaj�cymi si� 

rolkami 4. Rozwi�zanie to powoduje zmniejszenie oporów 

ruchu poprzez zastosowanie wi�kszej liczby elementów 

tocznych. Tego typu rozwi�zanie ogranicza znacz�co 

potrzeb� smarowania silnika. 

Rozwi�zania przedstawione w pkt. 2.1 i 2.2 oparte s� 

na zasadzie wiruj�cego tłoka podobnie jak to ma miejsce w 

silnikach przepływowych, jednak sposób uszczelnienia 

wirników z powierzchni� cylindra stanowi� nowatorskie 

rozwi�zanie. Poniewa� na stopie� uszczelnienia nie ma w 

nich wpływu siła od�rodkowa, st�d mog� one mie� 

zastosowanie jako silniki wolnoobrotowe. 

 

 
 

Rys. 2. Budowa silnika wg patentu [3] 

 

2.3. Silnik pneumatyczny „Silnik wielocylindrowy  

       zwłaszcza na spr��one gazy lub spalinowy  

       wewn�trznego spalania ze zmiennym stopniem  

       spr��ania” 

 

Odmienne rozwi�zanie opisano w patencie nr 216801 

(rys. 3), Jego zasada działania jest zbli�ona do silnika 

dwusuwowego. Zastosowano w nim wahadłowe tłoki. Tłok 

główny 1 i pomocniczy 2. Tłoki pracuj� parami, wykonuj�c 

przeciwsobny ruch w wycinkach toroidalnych cylindrów. W 

cylindrach tworzy si� wspólna dla dwóch tłoków komora 

spr��ania o zmiennej obj�to�ci. Tłok pomocniczy 2 jest 

zsynchronizowany ze swoimi odpowiednikami w kolejnych 

cylindrach za pomoc� mechanizmu 7. Mechanizm ten składa 

si� z wałka, dwóch tulei oraz ła�cuchów drabinkowych. 

Tłoki główne 1 i tłoki pomocnicze 2 zamocowane s� 

bezpo�rednio na pier�cieniach 4 za pomoc� ł�cznika 3. 

Cylindry zamyka głowica 5, wyposa�ona w odpowiedni 

układ zaworów. Tłoki główne 1 poł�czone s� z wałem 

korbowym 6 poprzez sworze� tłokowy i korbowód. 

 

              
 

Rys. 3. Budowa silnika wg patentu [4] 

 

Zasada działania silnika trójcylindrowego polega na 

tym, �e w jednym cylindrze pracuj� przeciwsobnie 

wahadłowo dwa tłoki, tłok główny 1 i tłok pomocniczy 2. 

Tłoki te przybli�aj�c i oddalaj�c si� od siebie tworz� komory 

o zmiennej obj�to�ci. Kiedy tłok główny 1 w cylindrze 

znajduje si� w górnym zwrotnym poło�eniu, tłok 

pomocniczy 2 zbli�a si� do niego mo�liwie blisko, co 

powoduje, �e obj�to�� pomi�dzy tłokami jest minimalna. 

Nast�pnie obydwa tłoki w tym uło�eniu poruszaj� si� 

jednocze�nie do dolnego zwrotnego poło�enia dla tłoka 

głównego 1. W chwili, kiedy tłok pomocniczy 2 osi�gnie 

górne zwrotne poło�enie, zostaje otwarty zawór dolotowy i 
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do cylindra dostaje si� gaz roboczy, wywieraj�c nacisk na 

obydwa tłoki. Rozpoczyna si� suw pracy. Tłok główny 1 w 

tym momencie znajduje si� w dolnym zwrotnym poło�eniu, 

a wykorbienie wału korbowego 6 znajduje si� w optymalnej 

pozycji do generowania momentu obrotowego. Moment 

obrotowy od tego tłoka generowany jest od pocz�tku suwu 

pracy. Tłok pomocniczy 2 znajduje si� w górnym zwrotnym 

poło�eniu i pozostaje tam nieruchomo przez pewien czas – 

wał korbowy 6 wykona w tym czasie obrót o kilkana�cie 

stopni. Moment obrotowy na wale nie jest w tej chwili 

generowany od tłoka pomocniczego 2. Po tym czasie 

rozpoczyna si� generowanie momentu obrotowego równie� 

przez tłok pomocniczy 2. Od tej chwili moment obrotowy 

generuj� obydwa tłoki. Kiedy tłok główny 1 osi�ga dolne 

zwrotne poło�enie, pozostanie tam nieruchomo przez pewien 

czas, a moment obrotowy generowany jest tylko od tłoka 

pomocniczego 2. Po zako�czeniu suwu pracy przez tłok 

pomocniczy 2, nast�puje otwarcie zaworu wylotowego.  

Do bada� zostanie u�yty prototypowy silnik 

trójcylindrowy. Ka�dy z cylindrów wykonuje prac� zgodnie 

z cyklem opisanym powy�ej, jednak cykle te w 

poszczególnych cylindrach przesuni�te s� wzgl�dem siebie o 

120º obrotu wału korbowego. Powoduje to, �e czas trwania 

ka�dego cyklu wynosi 165º obrotu wału korbowego. 

 

3. KONCEPCJA BADA� 

 

W koncepcji bada� zało�ono, �e podstawowymi 

parametrami mierzonymi b�d�: sprawno�� całkowita oraz 

straty mocy wynikaj�ce z nieszczelno�ci i moc tracona w 

wyniku tarcia elementów uszczelniaj�cych. Zało�ono, �e 

stanowisko badawcze powinno umo�liwia� wyznaczenie 

tych parametrów oraz powinno by� na tyle uniwersalne, aby 

mo�liwe było przebadanie opisanych konstrukcji na tym 

samym stanowisku. Zało�ono, �e silniki badanie nie b�d� 

przekracza� pr�dko�ci obrotowej 1000 obr/min i mocy od 

100 W do 3 kW. W koncepcji bada� zało�ono pomiar: mocy 

dostarczanej do silnika w postaci spr��onego powietrza, 

mocy na wale silnika, spadku ci�nienia pomi�dzy wej�ciem i 

wyj�ciem z silnika, pr�dko�� obrotowej silnika oraz strumie� 

powietrza dostarczanego do silnika. Ponadto stanowisko 

powinno umo�liwia� pomiar mocy strat zwi�zanych z 

nieszczelno�ciami oraz oporami ruchu. Wyniki bada� 

posłu�� do wyznaczenia obszarów najwi�kszych strat mocy, 

co b�dzie stanowiło podstaw� do opracowania zmian 

konstrukcyjnych. Ponadto badania powinny uwypukla� 

zalety i wady poszczególnych konstrukcji.  

 

 
 

Rys. 4. Schemat stanowiska badawczego 

 

Do okre�lenia podstawowych parametrów 

eksploatacyjnych silników pneumatycznych zbudowano 

stanowisko laboratoryjne (rys.4) [5]. Na podobnym 

stanowisku przeprowadzono ju� badania wst�pne silnika 

opisanego w pkt 2.1 [6]. Przedstawione stanowisko zostało 

rozbudowane o mo�liwo�� badania ró�nych konstrukcji 

wolnoobrotowych silników pneumatycznych oraz 

rozszerzono zakres parametrów mierzonych. Zało�ono, �e 

maksymalne ci�nienie robocze nie przekroczy 6 barów. 

Stanowisko b�dzie zasilane z sieci pneumatycznej. Warto�� 

ci�nienia dostarczanego do silnika b�dzie stała i regulowana 

za pomoc� reduktora ci�nienia 3. Ponadto układ zasilania 

powietrzem wyposa�ono w filtr cz�stek stałych 2 i 

smarownic� 13. Poniewa� silniki pneumatyczne wykonuj� 

prac� cykliczn�, w celu unikni�cia wpływu pulsacji ci�nienia 

zasilania na wyniki pomiaru zastosowano zbiornik 

wyrównawczy 5, z którego zasilane b�d� badane silniki 

pneumatyczne 7. Strumie� powietrza zasilaj�cy silnik jest 

regulowany zaworem dławi�cym 9 a jego warto�� jest 

mierzona przepływomierzem 4. Spadek ci�nienia na silniku 

jest mierzony czujnikiem ró�nicy ci�nie� 6 Thermokon 

DPL6/V. Obci��enie na wale silnika jest regulowane za 

pomoc� hamulca 12. Moment obrotowy jest mierzony 

momentomierzem 10 Megatron DFM2X. Pr�dko�� obrotowa 

mierzona jest enkoderem 11 Wobit MOK40-

200/1224/BZ/K. 

Silnik elektryczny 14 słu�y do wyznaczenia oporów 

ruchu badanych silników pneumatycznych. Silnik 

elektryczny nap�dzaj�c silnik pneumatyczny przy 

rozszczelnionym układzie zasilania umo�liwi pomiar 

momentu wynikaj�cego z oporu ruchu. W celu pomiaru 

oporów ruchu dla ró�nych pr�dko�ci obrotowych pr�dko�� 

k�towa silnika elektrycznego regulowana jest za pomoc� 

falownika 15.  

Na tak przygotowanym stanowisku zostan� 

przeprowadzone badania prototypowych silników 

pneumatycznych, których konstrukcja została opisana w 

przytoczonych wcze�niej patentach. Wyniki bada� posłu�� 

do opracowania wytycznych do projektowania silników o 

wy�szej sprawno�ci. Głównym celem bada� b�dzie 

okre�lenie obszarów głównych strat mocy. Na tej podstawie 

zostan� zaproponowane zmiany konstrukcyjne wybranych 

elementów. 

Moc dostarczana do silnika w postaci spr��onego 

powietrza zostanie wyliczana na podstawie pomiaru 

strumienia przepływaj�cego powietrza i ci�nienia roboczego.  

 

 
pQPwe ∆⋅=

 (1) 

gdzie: 

  ∆p – spadek ci�nienia na silniku [Pa] 

  Q – strumie� powietrza [m
3
/s] 

 

Moc na wale silnika pneumatycznego zostanie 

wyznaczona na podstawie pomiaru pr�dko�ci obrotowej i 

momentu obci��enia. Moment obci��enia regulowany jest za 

pomoc� hamulca ta�mowego, a pr�dko�� obrotowa zale�y od  

strumie� przepływaj�cego powietrza. Moc silnika 

pneumatycznego mo�na obliczy� na podstawie zale�no�ci: 
 

 MnPM ⋅⋅=
60

2π
� (2)�

gdzie: 

  M – moment obrotowy [Nm] 

  n – liczba obrotów [obr/min] 

 

Całkowita sprawno�� silnika wyra�a si� stosunkiem 

mocy na wale silnika do mocy dostarczonej, zgodnie ze 

wzorem: 

 η =
P

M

P
we

⋅100% (3) 
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Na moc wej�ciow� składa si� moc na wale silnika oraz 

moc strat. Główn� przyczyn� straty mocy s� opory ruchu 

oraz straty zwi�zane z nieszczelno�ciami i przemianami 

gazowymi. W celu wyznaczenia wpływu poszczególnych 

strat nale�y wyznaczy� straty wynikaj�ce z nieszczelno�ci 

silnika. Wyznaczenia mocy strat wynikaj�cej z 

nieszczelno�ci silnika oblicza si� na podstawie zale�no�ci 

(1). Badanie polega na ustawieniu zaworu 9 na maksymalny 

przepływ oraz maksymalne obci��enie silnika hamulcem 12, 

tak aby pr�dko�� obrotowa była równa zero. Dla takiego 

ustawienia cały strumie� powietrza przepływaj�cy przez 

silnik stanowi starty wynikaj�ce z nieszczelno�ci pomi�dzy 

ruchomymi elementami silnika. St�d moc obliczona z 

zale�no�ci (1) b�dzie równa mocy strat wynikaj�cej z 

nieszczelno�ci silnika. 

Moc strat wynikaj�c� z oporów ruchu oblicza si� na 

podstawie zale�no�ci (2). Moment na wale jest mierzony dla 

całkowicie rozszczelnionego silnika, tzn. przewody 

zasilaj�ce i wylotowe s� odł�czone, a silnik pneumatyczny 

jest nap�dzany silnikiem elektrycznym przy regulowanej 

pr�dko�ci obrotowej za pomoc� falownika 15. Zakłada si�, 
�e straty przemiany gazowej podczas przepompowywania 

powietrza przy zerowym spadku ci�nienia na silniku s� 
pomijalnie małe.  

 
Rys. 5. Stanowisko badawcze 

 

Na rysunku 5 przedstawiono budow� stanowiska 

badawczego. Wszystkie elementy stanowiska zamontowano 

osiowo na wspólnej szynie monta�owej. Miernik momentu 

obrotowego 10 zamontowano bezpo�rednio na wale silnika 

pneumatycznego 7. Przeciwległy wałek miernika momentu 

obrotowego poł�czono z hamulcem 12 za pomoc� sprz�gła 

kłowego. Na wspólnym wale z hamulcem zamontowano 

silnik elektryczny 14 słu��cy do wyznaczania oporów ruchu. 

Spr��one powietrze dostarczane jest przewodem 1 do układu 

przygotowania powietrza składaj�cego si� z filtra cz�stek 

stałych 3, reduktora ci�nienie 2 oraz naolejacza 13. Strumie� 
powietrza zasilaj�cy silnik pneumatyczny poprzez zbiornik 

kompensacyjny 5 mierzony jest przepływomierzem 4. 

Wypływ powietrza z silnika pneumatycznego odbywa si� 
poprzez zbiornik kompensacyjny 8. Strumie� powietrza 

zasilaj�cy silnik jest regulowany za pomoc� zaworu 

dławi�cego 9 zamontowanego na wylocie ze zbiornika 8. 

Spadek ci�nienia na silniku pneumatycznym jest mierzony 

czujnikiem ró�nicy ci�nie� 6 do którego przewody 

impulsowe podł�czono odpowiednia przed i  za  zbiornikami  

5 i 8. Dane pomiarowe s� rejestrowane w komputerze 

wyposa�onym w kart� pomiarow� LabJack U12 oraz 

oprogramowanie LabVIEW 2015. W programie LabVIEW 

wykonano panel pomiarowy (rys. 6). Podczas pracy silnika 

operator ma mo�liwo�� kontroli podstawowych parametrów 

mierzonych, takich jak: spadek ci�nienia, pr�dko�� 
obrotowa, moment na wale i strumie� gazu. 

Oprogramowanie na podstawie warto�ci mierzonych oblicza 

podstawowe parametry zgodnie z zale�no�ciami (1) - (3). 

 

 
 

Rys. 6. Panel operatora 

 

4.  PODSUMOWANIE 
 

Nowoczesne konstrukcje silników pneumatycznych 

charakteryzuje dbało�� konstruktorów o zwi�kszenie 

sprawno�ci tych silników. W przypadku ch�ci zastosowania 

tych silników w obecnie u�ywanych urz�dzeniach konieczne 

jest okre�lenie ich rzeczywistych parametrów pracy. Dlatego 

niezb�dne s� badania eksperymentalne prototypów silników. 

Zaproponowany w pracy sposób badania silników 

pneumatycznych umo�liwia wyznaczenie podstawowych 

parametrów ruchowych, silników pneumatycznych.   
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THE CONCEPT OF TESTING OF LOW SPEED PNEUMATIC ENGINES 
 

Air motors are characterized by high resistance to overload, a small toxicity for the environment and a high degree of 

safety in terms of explosion. Due to these facts, these devices may find use in the mining industry, food industry and energy 

industry. The overall objective of the project is to assess the possibility of using low-speed air motor to drive the machine. 

The subject is planned to study and describe the three new structures by identifying areas where there are the greatest 

power losses. Prototypes will be made engines in order to carry out basic research and evaluation of the economic aspects of 

different technologies. The work will be carried out using new solutions by patents numbers: 214371, 218357 and 216801. 

 

Keywords: low speed pneumatic engines, test stand. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki pomiarów 

parametrów i charakterystyk regulacyjnych hydraulicznego nap�du 

elektrod pieca łukowego AC du�ej mocy. Opisano układ sterowania 

i regulacji poło�enia elektrod z siłownikami hydraulicznymi. Do 

bezpo�redniego pomiaru poło�enia elektrod pieca u�yto laserowych 

czujników odległo�ci, podł�czonych do komputera pomiarowego. 

Wyznaczono charakterystyki poło�enia i pr�dko�ci elektrod dla 

ró�nych stanów pracy oraz pokazano dynamiczne przebiegi 

czasowe ruchu elektrod w ró�nych fazach wytopu. Sformułowano 

wnioski dotycz�ce nastaw w układzie sterowania elektrod pieca. 

 
Słowa kluczowe: piec łukowy AC, sterowanie pieca łukowego, 

nap�d hydrauliczny elektrod. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Piec łukowy AC jest odbiorem elektroenergetycznym 

du�ej mocy o nieliniowej charakterystyce napi�ciowo-

pr�dowej oraz niespokojnym charakterze pracy. |Istotny 

wpływ na poziom wska�ników energetycznych, stabilno�� 

pracy pieca i ograniczenie oddziaływania na sie� zasilaj�c� 

maj� parametry ruchu elektrod nap�dzanych przez siłowniki 

hydrauliczne. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku 

okre�lenie struktury oraz dobór nastaw regulatorów ruchu 

elektrod, tak by w trakcie wytopu utrzymywa� stał� warto�� 

impedancji łuku oraz pozostałych parametrów takich jak: 

szybko�� zmian poło�enia przeł�cznika zaczepów oraz 

warto�� napi�cia wtórnego transformatora piecowego. Ze 

wzgl�du na niespokojny charakter pracy pieca, zwłaszcza po 

jego załadowaniu, układ regulacji powinien nie tylko 

ogranicza� chwilowe przet��enia, ale tak�e tłumi� 

pojawiaj�ce si� wówczas fluktuacje pr�du. Wła�ciwo�ci 

i parametry układu regulacji szybko�ci reakcji ruchu elektrod 

pieca maj� decyduj�cy wpływ na charakterystyki 

eksploatacyjne instalacji: warto�� wska�nika zu�ycia energii 

elektrycznej na ton� stali, skrócenie rzeczywistego czasu 

topienia złomu oraz zmniejszenie stopnia zu�ycia elektrod, 

a przez to wydłu�enie czasu eksploatacji pieca. 

Pierwsze instalacje pieców łukowych wyposa�ane były  

w nap�dy ruchu elektrod przy wykorzystaniu silników pr�du 

stałego [1, 2, 3]. Obecnie budowane piece łukowe AC 

najcz��ciej wyposa�one s� w nap�dy hydrauliczne [3] 

reguluj�ce poło�enie ka�dej elektrody zale�nie od aktualnej 

warto�ci impedancji łuku, rezystancji lub napi�cia łuku. 

Zasadniczymi elementami wykonawczymi w układzie 

nap�du hydraulicznego s� serwozawory takich firm jak 

Moog [4] czy Rexroth [5]. W dost�pnej literaturze brak jest 

opracowa� dotycz�cych metodyki bada� ruchu elektrod, s� 

natomiast opracowania, w których prezentowane s� modele 

matematyczne elektrycznych układów nap�dowych poparte 

wynikami bada� symulacyjnych [6, 7]. 

 

2. SCHEMAT UKŁADU POMIARU I REGULACJI  
NAP�DU HYDRAULICZNEGO RUCHU ELEKTROD 
 

Piec łukowy AC wyposa�ony jest w trzy elektrody 

grafitowe przymocowane do ramion kolumn no�nych, które 

wykonuj� niezale�ne ruchy w gór� (podnoszenie) i w dół 

(opuszczanie). Nap�d elektrod realizowany jest w układzie 

hydraulicznym, który wyposa�ony jest w trzy siłowniki S1, 

S2 i S3 (rys. 1) sterowane poprzez serwozawory SZ1÷SZ3 

działaj�ce w kierunku podnoszenia. Dla kierunku opadania 

elektrod, siła grawitacji kompensowana jest dodatkowym 

ci�nieniem sterowanym poprzez serwozawór SZ4 (układ 

UHS). 
 

 
 

Rys. 1. Schemat pomiaru ruchu elektrod pieca łukowego AC 



84                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 54/2017 

Sygnały steruj�ce serwozaworami uzyskiwane s� 

z układu regulacji – moduł REGULATOR R (rys. 1). 

Regulator, oprócz regulacji ruchu elektrod, spełnia kilka 

innych funkcji - steruje przeł�cznikiem zaczepów 

transformatora piecowego oraz monitoruje prac� pieca 

łukowego z punktu widzenia parametrów łuku. Regulator 

poło�enia elektrod jest czynny podczas pracy pieca 

łukowego. Jego szczegółow� struktur� przedstawiono na 

rysunkach 2 i 3. Rozró�nia si� trzy sposoby regulacji, 

a dotycz� one: 

- stałej warto�ci impedancji  Z=U/I = const (rys. 2), 

- stałej warto�ci napi�cia łuku    Ua = const (rys. 3), 

- stałej warto�ci rezystancji łuku Ra = const (rys. 3). 

 

 
 
Rys. 2. Schemat blokowy układu regulacji Z=const pieca łukowego 

 

 
 

Rys. 3. Schemat blokowy układu regulacji Ua=const i Ra=const 

pieca łukowego AC 

 

Dla okre�lenia parametrów łuku pomocne s� zale�no�ci 

dotycz�ce: 

- warto�ci skutecznych pr�dów fazowych Irms k: 
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- warto�ci fazowych napi�� łuku Ua k : 
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- warto�ci fazowych rezystancji łuku Rak: 
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gdzie: Rk
' 
– sprowadzona na stron� SN fazowa rezystancja 

toru wielkopr�dowego, �PTRP – całkowite straty 

transformatora piecowego TRP (rys. 2), k∈<1,2,3>. 
 

Algorytm wyznaczania warto�ci wielko�ci podanych 

według wzorów (1) do (4) zastosowany jest w układzie 

regulatora o strukturze przedstawionej na rysunku 3  

z mo�liwo�ci� jej wyboru za pomoc� przeł�cznika K 

znajduj�cego si� w podukładach 1.ARC-U-R, 2.ARC-U-R 

i 3.ARC-U-R. Napi�cie łuku mo�e by� wyznaczone jedynie 

przy zastosowaniu pomiaru po�redniego, realizowanego 

dwoma metodami: pierwsza na podstawie parametrów 

napi�ciowo–pr�dowych uzyskiwanych z przekładników 

zainstalowanych po stronie �redniego napi�cia (rys. 2) 

i druga z bezpo�rednich pomiarów napi�� i pr�dów strony 

dolnego napi�cia transformatora piecowego TRP. Układ 

regulacji przystosowany jest pomiarów sygnałów 

napi�ciowo-pr�dowych realizowanych po stronie �redniego 

napi�cia (uzwojenie GN transformatora piecowego TRP) 

pokazanych na rysunkach 2 i 3. Metodyk� wyznaczania 

parametrów łuku dla pieca AC z zastosowaniem pomiarów 

w obwodzie silnopr�dowym (wtórnym transformatora 

piecowego TRP) przy wykorzystaniu cewek Rogowskiego 

przedstawiono w publikacji [8]. Na rysunkach 2 i 3 

sygnałem wej�ciowym jest równie� pozycja elektrod � 

poszczególnych faz. Prawidłowe działanie układu regulacji 

uzale�nione jest od optymalizacji nastaw regulatora 

pozycjonowania elektrod. W tym celu istotne jest 

sprawdzenie ruchu elektrod pieca w kierunku podnoszenia 

i opuszczania, który realizowany jest w układzie 

hydraulicznym UHS o schematycznym poł�czeniu 

przepływów medium mi�dzy serwozaworami a siłownikami 

elektrod pieca S1, S2 i S3 według rysunku 1. 

Podstawowe parametry techniczne zastosowanych 

czujników laserowych typu DT50 przedstawiono w tabeli 1. 

Sposób rozmieszczenia czujników laserowych poni�ej trzech 

siłowników pieca łukowego pokazano na rysunku 4. 

 
Tablica 1. Parametry dalmierza �redniego zasi�gu DT50-P1114 

 
Lp. Parametr Warto�� 

1 Zakres pomiarowy  200 mm do 10000 mm 

2 Rozdzielczo��  1 mm 

3 Powtarzalno��  5 mm 

4 Dokładno�� ± 10 mm 

5 Czas odpowiedzi  20 ms 

6 Nadajnik �wiatła  laser czerwony 

7 Wyj�cie analogowe 1x(0...10) V � 5k� 

8 Napi�cie zasilaj�ce  15 ... 30 V DC 

 

Na rysunku 1 w obszarze schematu blokowego nap�du 

hydraulicznego posuwu elektrod pieca zamieszczono 

równie� układ do pomiaru i rejestracji parametrów ruchu 
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składaj�cy si� z czujników laserowych DT-50 podł�czonych 

do karty pomiarowej typu NI USB-6210 współpracuj�cej 

z komputerem PC. Do kolejnych trzech wej�� karty 

pomiarowej podł�czono sygnały wyj�ciowe z serwo-

zaworów SZ1 ÷ SZ3 odpowiadaj�ce zadanym warto�ciom 

�X ci�nienia siłowników elektrod pieca łukowego. 

 

 
 
Rys. 4. Ustawienie czujników laserowych DT-50 pod siłownikami 

elektrod pieca łukowego 

Do rejestracji sygnałów pochodz�cych z dalmierzy 

laserowych oraz z serwozaworów u�yto oprogramowania 

DASYLab i utworzono baz� danych do wyznaczenia 

charakterystyk ruchu. Zebrane dane przetworzono za 

pomoc� pakietu MATLAB uzyskuj�c charakterystyki 

statyczne i dynamiczne ruchu elektrod pieca w czasie jego 

postoju oraz w poszczególnych fazach topienia złomu. 

 

3. CHARAKTERYSTYKI RUCHU ELEKTROD  

    PIECA ŁUKOWEGO AC 

 

W czasie postoju pieca łukowego przy braku zasilania  

transformatora piecowego TRP (rys. 2) po wybraniu 

przeł�cznikiem A/M (rys. 1) opcji sterowania r�cznego, 

mo�na przez zmian� warto�ci zadanej �X regulowa� 

pr�dko�� ruchu elektrod. W ten sposób uzyskuje si� rodzin� 

charakterystyk dynamicznych H[mm]=f(t[s]) dla trzech 

elektrod pieca w zale�no�ci od parametru �X. Zdefiniowanie 

charakterystyk dynamicznych H=f(t) nie wymaga działania 

układu regulacji, bowiem wówczas piec łukowy pozbawiony 

jest napi�cia zasilania oraz łuku elektrycznego. 

Przykładowe charakterystyki dla skrajnych warto�ci 

parametru �X dla okre�lonych nastaw regulatora pozycji 

pokazano na rysunkach 5 i 8. 

 

 
 

Rys. 5. Przebieg zmian poło�enia elektrod pieca w funkcji czasu 

dla opuszczania i podnoszenia dla warto�ci zadanej �X=10% 

Dodatkowo na rysunkach 6 i 7 zaprezentowano zmiany 

poło�e� elektrod wraz z sygnałami wyj�ciowymi 

z serwozaworów odpowiadaj�ce warto�ci zadanej �X=20%. 

Uwzgl�dniaj�c zarejestrowane zmiany poło�e� poszcze-

gólnych elektrod oraz uzyskane z pomiarów warto�ci czasów 

obliczono pr�dko�ci poruszania elektrod w kierunku 

opuszczania i podnoszenia, a ich wyniki zestawiono 

w tabelach 2 i 3. 

 
Tablica 2. Warto�ci czasów to oraz pr�dko�ci ruchu elektrod vo dla 

cyklu opuszczania (indeks o - opuszczanie) 

 
�X toL1 toL2 toL3 voL1 voL2 voL3 

% s s s mm/s mm/s mm/s 

10 133,0 97,8 334,3 35,6 46,4 14,1 

20 66,4 49,9 82,9 73,2 92,3 56,9 

30 52,8 39,9 54,1 92,5 115,7 87,0 

40 49,5 39,6 46,9 99,7 118,0 100,9 

50 49,5 39,0 45,6 99,3 119,3 103,1 

60 50,3 39,3 44,7 98,4 118,4 104,1 

70 51,2 38,9 44,7 96,3 119,1 104,2 

80 48,6 38,8 44,5 101,9 119,8 105,3 

90 48,3 39,2 44,2 101,7 119,4 105,8 

100 48,3 39,2 44,7 102,2 119,2 105,9 

 
Tablica 3. Warto�ci czasów tp oraz pr�dko�ci ruchu elektrod vp dla 

cyklu podnoszenia (indeks p - podnoszenie) 

 
�X tpL1 tpL2 tpL3 vpL1 vpL2 vpL3 

% s s s mm/s mm/s mm/s 

10 74,3 86,0 43,1 63,2 52,8 104,4 

20 39,9 42,7 29,9 120,1 107,4 151,4 

30 31,2 33,1 26,8 156,4 139,5 168,6 

40 28,2 30,3 26,1 172,7 153,4 173,6 

50 27,7 29,7 26,9 177,9 157,7 172,8 

60 27,4 28,8 26,3 179,8 161,0 173,4 

70 28,1 29,2 26,4 175,8 159,9 172,5 

80 27,2 29,4 26,4 180,6 159,1 172,8 

90 27,3 29,3 26,6 180,4 158,8 172,1 

100 27,5 29,4 27,3 179,9 159,2 171,5 

 

Wykorzystuj�c obliczone warto�ci pr�dko�ci ruchu 

elektrod, zgodnie z danymi zawartymi w tabelach 2 i 3 

wykre�lono charakterystyk� v=f(�X) dla cyklu opuszczania 

i podnoszenia, a jej przebieg zilustrowano na rysunku 9. 
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Rys. 6. Przebieg zmian poło�enia elektrod pieca w funkcji czasu 

dla opuszczania i podnoszenia dla warto�ci zadanej �X=20% 
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Rts. 7. Przebieg zmian warto�ci stgnałów zadaj�ctch uztskantch 

z serwozaworów w funkcji czasu dla opuszczania i podnoszenia dla 

warto�ci zadanej �X=20% 

 

 
 

Rts. 8. Przebieg zmian poło�enia elektrod pieca w funkcji czasu 

dla opuszczania i podnoszenia dla warto�ci zadanej �X=100% 

 

 
 
Rts. 9. Charaktertsttka pr�dko�ci ruchu elektrod pieca v w funkcji 

warto�ci zadanej �X dla opuszczania i podnoszenia 

 

Na rtsunku 10 wtkre�lono charaktertsttk� 

dtnamiczn� współbie�no�ci ruchu elektrod z pokazaniem 

ró�nic poztcji �� dla poszczególntch elektrod dla zadanej 

warto�ci wtsterowania �X=50% stmuluj�c nieokre�lon� 

warto�� impedancji łuku poprzez kolejne opuszczanie 

i podnoszenie elektrod w kierunku ruchu w dół i do górt. 
 

 
 
Rts. 10. Charaktertsttka współbie�no�ci ruchu elektrod pieca dla 

warto�ci zadanej �X=50% dla opuszczania i podnoszenia 

 

 
 

Rts. 11. Przebiegi zmian poło�enia elektrod pieca łukowego 

podczas roztapiania złomu (1. kosz złomowt) dla regulacji Z=const 

 

 

 

Rts. 12. Przebiegi zmian poło�enia elektrod pieca łukowego 

podczas etapu rafinacji dla regulacji Z=const 

 

Kolejne dwie charaktertsttki (rts. 11 i rts. 12) dottcz� 

rejestracji poło�enia elektrod pieca łukowego podczas 

procesu technologicznego topienia złomu stalowego. 

Prztkładowo dla nastaw regulatora Z=const według 

strukturt pokazanej na rtsunku 2 zarejestrowano przebiegi 

zmian poło�enia elektrod w czasie etapu roztapiania (rts. 10) 

i rafinacji (rts. 11) dla nastaw regulatora poztcji elektrod 

odpowiadaj�ctch znacznemu rozstnchronizowaniu jednej 

elektrodt dla małtch warto�ci zadantch �X=10% 

pokazantch na rtsunku 5. 
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4. PODSUMOWANIE 

 

Przedstawione w artykule wyniki pomiarów zostały 

wykonane na rzeczywistym obiekcie przemysłowym 

w ekstremalnych warunkach procesu technologicznego 

wytopu stali. Przeprowadzone pomiary s� szczególnie 

istotne z punktu widzenia wprowadzenia korekt do układów 

regulacji ruchu elektrod i pr�du łuku w celu ograniczenia 

zu�ycia energii elektrycznej oraz zapewnienia ci�gło�ci 

pracy pieca łukowego podczas wszystkich faz wytopu stali. 

Na podstawie wykonanych bada� eksperymentalnych 

stwierdzono, �e istniej� ró�nice w pr�dko�ciach posuwu 

elektrod, szczególnie widoczne dla małych warto�ci sygnału 

zadania dla okre�lonych nie zoptymalizowanych nastaw 

regulatora pozycji. Dla takiego przypadku pokazano, 

�e podczas zmian dynamicznych wyst�puje asynchronizm 

współbie�no�ci ruchu elektrod. Potwierdzaj� to przebiegi 

zmian poło�enia elektrod podczas pracy pieca (rys. 11 

i rys. 12). Szczególnie widoczne jest to podczas roztapiania 

złomu w czasie pierwszych pi�ciu minut wytopu. Dane 

dotycz�ce pr�dko�ci ruchu elektrod wynikaj�ce 

z charakterystyk dynamicznych maj� istotne znaczenie dla 

doboru nastaw regulatora. Uzyskane rezultaty zostały 

wykorzystane w procedurze doboru nastaw regulatora. 
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EXPERIMENTAH MEASUREMENTS OF PARAMETERS AND CHARACTERISTICS 

OF THE ARC FURNACE EHECTRODES HYDRAUHIC DRIVE 
 

The article presents the results of measurements of the parameters and characteristics of the hydraulic control of 

electrodes of high power AC arc furnace. The control and positioning system of the electrodes with hydraulic actuators has 

been described. Laser distance sensors connected to the measuring computer were used for the direct measurement of the 

position of AC furnace electrodes. The control signals for the electromagnetic valves were also measured. DasyLab and 

Matlab software were used for the data acquisition and analysis. The position and speed characteristics of the electrodes for 

various operating states have been determined. Dynamic characteristics of the electrodes movement in the various melting 

phases are shown. Conclusions on settings in the furnace electrodes control system were formulated. 

 

Keywords: AC arc furnace, arc furnace control, hydraulic drives, arc furnace drives. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki bada� wła�ciwo�ci 

ekranuj�cych wykonanych kompozytów metalowo-polimerowych 

w zakresie fal elektromagnetycznych w.cz. Rozpatrywano 

kompozyty z udziałem materiałów odpadowych w postaci rudy 

cynku (PVC-xZn) w proporcjach od 10:90 do 20:80. W celach 

porównawczych przeprowadzono tak�e badania kompozytu  

z udziałem �elaza (PVC-Fe) w proporcjach od 50:50 do 70:30. 

Stwierdzono, �e sporz�dzone kompozyty wykorzystuj�ce 

odpadow� rud� cynku maj� dobre wła�ciwo�ci ekranuj�ce, 

a ponadto s� one na podobnym poziomie co w przypadku 

kompozytu PVC-Fe. Pozwala to na wykonanie ta�szego materiału 

ekranuj�cego w postaci materiału odpadowego. 

Słowa kluczowe: Kompozyty polimer-metal, ekranowanie 

elektromagnetyczne, materiały ekranuj�ce, ruda cynku. 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Współcze�nie w otoczeniu człowieka wyst�puje coraz 

wi�cej �ródeł promieniowania elektromagnetycznego 

wysokiej cz�stotliwo�ci. Obecnie w powszechnym u�yciu 

znajduje si� coraz wi�cej urz�dze� takich, jak: telefony 

komórkowe, smartfony, tablety, komputery przeno�ne. 

Jednocze�nie znacz�co wzrasta liczby obiektów 

telekomunikacyjnych opartych na technologiach Wi-Fi, 

GSM, LTE itp. Wymienione urz�dzenia i obiekty emituj�

jednostkowo niski, aczkolwiek permanentny poziom 

promieniowania elektromagnetycznego. W zwi�zku z tym 

pojawiło si� zwi�kszone zapotrzebowanie na ekrany 

elektromagnetyczne codziennego u�ytku. Nowo opracowane 

kompozyty polimerowe o wła�ciwo�ciach ekranuj�cych 

mog� przyczyni� si� do poprawy jako�ci �ycia ludzi [1][2]. 

Tematyka wła�ciwo�ci ekranuj�cych kompozytów jest 

popularna w�ród badaczy. Kim i wsp. [3] badali kompozyty 

poliestrowe z dodatkiem polimerów przewodz�cych 

(polipirolu) przy cz�stotliwo�ci do 1,5 GHz. Ich wyniki 

potwierdzaj�, �e wła�ciwo�ci ekranuj�ce kompozytu 

wzrastaj� wraz ze wzrostem jego przewodnictwa. Tzeng  

i Chang [4] badali skuteczno�� ekranowania kompozytów 

ABS wzmocnionych włóknami miedzianymi i niklowymi. 

Nowo�ci� w temacie EMI (the electromagnetic interference) 

jest zastosowanie nanorurek w�glowych. Wyniki bada� nad 

kompozytami polimer-nanorurki w�glowe mo�na odnale��  

w pracach Thomassin i wsp. [5] oraz u Al-Saleh i Sundararaj 

[6].  

W ramach prowadzonych bada� wykonali�my 

domieszkowanie polimerowych struktur kompozytowych 

produktami odpadowymi rud metali. Tak powstałe eko-

innowacyjne materiały ekranuj�ce pole elektromagnetyczne 

pozwol� na znaczne ograniczenie ilo�ci odpadów, których 

składowanie jest istotnym aspektem �rodowiskowym. 

2. MATERIAŁY I POMIARY

2.1. Przygotowanie próbek 
Materiały u�yte do sporz�dzenia próbek stanowiły 

odpady pozostałe po przeróbce rudy cynku (oznaczone dalej 

jako xZn), proszek �elazny oraz sproszkowany polichlorek 

winylu. Mieszanina otrzymana po odzysku rudy cynku 

zawierała nast�puj�ce składniki w ró�nych proporcjach: glin, 

�elazo, krzem, cynk, ołów, siark� oraz uwi�zion� wod�. 

Materiały te poddano wst�pnie procesowi przesiewania  

w celu odseparowania zbyt du�ych frakcji. Zbli�ona 

wielko�� cz�stek obu substancji pozwoliła na uzyskanie 

jednorodnej mieszaniny. Jako spoiwo został u�yty 

polichlorek winylu, poniewa� charakteryzuje si� on dobrymi 

wła�ciwo�ciami wytrzymało�ciowymi. Ponadto jest on 

odporny na działanie wielu rozpuszczalników, w tym wody 

oraz st��onych i rozcie�czonych kwasów i zasad, a tak�e 

olejów mineralnych. Nast�pnie sporz�dzono mieszaniny 

PVC-Fe i PVC-xZn w ró�nych proporcjach wagowych 

(Tabela 1).  

Tabela 1.Skład procentowy komponentów kompozytów 

 PZn10 PZn15 PZn20 PFe50 PFe60 PFe70 

PVC, % 10 15 20 50 60 70 

xZn, % 90 85 80 - - - 

Fe, % - - - 50 40 30 

Dokładnie odwa�one i wymieszane komponenty 

przesypano do stalowej formy, a nast�pnie poddano 

procesowi prasowania w temperaturze 165 °C. Proces 

polimeryzacji kompozytu odbywał si� przy ci�nieniu 50 

MPa w czasie wygrzewania ok. 10 min. po osi�gni�ciu 

wymaganej temperatury. Dzi�ki zastosowaniu wysokiej 
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temperatury i du�ego nacisku w tworzonych próbkach 

zredukowano przestrzenie powietrzne uzyskuj�c w miar�

jednorodny materiał. W procesie otrzymano płytki  

o wymiarach 80 mm × 80 mm, grubo�ci od 4 do 4,5 mm  

i wadze od 47 do 67 g (Rys. 1). 

Rys. 1. Przykładowe płytki kompozytowe:  

PVC-xZn (jasna) oraz PVC-Fe (ciemna) 

2.2. Pomiary 

Otrzymane kompozyty zbadano pod k�tem zdolno�ci 

ekranowania fali elektromagnetycznej. Do tego celu u�yto 

otwartego na ko�cu falowodu zasilanego z generatora 

FVC99 VCO 10 GHz (WORK Microwave GmbH 

Holzkirchen) – długo�� fali w powietrzu 3 cm. Do ko�ca 

falowodu była przymocowana antena tubowa, a w odległo�ci 

1 cm znajdowała si� antena tubowa odbiornika z detektorem 

mikrofalowym MDL 90DH389-1R (Microwave 

Development Laboratories) – Rys. 2. Odczyty warto�ci 

napi�cia z detektora wykonano multimetrem cyfrowym 

Appa 505 – dokładno�� wzgl�dna ± (0,04 % + 0,04 mV). 

Rys. 2.Widok stanowiska pomiarowego 

Badan� płytk� kompozytow� umieszczano pomi�dzy 

otwartym ko�cem falowodu a anten� odbiorcz�. Pomiarów 

dokonano dla trzech poło�e� płytki: A – tu� przy antenie 

odbiorczej, B – po�rodku mi�dzy wyj�ciem falowodu  

a anten� odbiorcz�, C – tu� przy wylocie falowodu.  

W ka�dym poło�eniu pomiary były wykonywane 

wielokrotnie, a wynik jest �redni� tych pomiarów (Tabela 2). 

Na podstawie pomiarów obliczono tłumienie fali 

elektromagnetycznej przez płytk�. W zakresie małych napi��

(do kilkudziesi�ciu miliwoltów) detektor daje napi�cie 

wyj�ciowe proporcjonalne do mocy fali. Zatem tłumienie 

mocy fali równa si� ilorazowi napi�cia wyj�ciowego 

zmierzonego w obecno�ci płytki do napi�cia wyj�ciowego 

zmierzonego bez płytki. Wyniki przedstawiono na rysunkach 

3 i 4.  

Tabela 2. Zestawienie wyników pomiarów (dla napi�cia 

wyj�ciowego podano �redni� ± odchylenie standardowe)

Kompozyt
Grubo��, 

mm 

Napi�cie wyj�ciowe detektora, mV 

Bez 

płytki
A B C 

PxZn10 4,3 13,86 

±0,05 

7,21 

±0,37 

10,33 

±0,8 

2,69 

±0,07 

PxZn15 4,1 13,86 

±0,05 

6,65 

±0,13 

9,76 

±0,8 

2,37 

±0,12 

PxZn20 4,0 13,90 

±0,05 

5,98 

±0,14 

9,47 

±0,28 

2,21 

±0,08 

PFe50 4,5 14,26 

±0,01 

5,16 

±0,35 

8,56 

±0,25 

2,73 

±0,11 

PFe60 4,0 14,26 

±0,01 

5,27 

±0,23 

12,35 

±0,29 

2,66 

±0,11 

PFe70 4,3 14,28 

±0,01 

6,65 

±0,18 

12,27 

±0,84 

3,16 

±0,06 

Rys. 3. Pomiar tłumienia dla kompozytu domieszkowanego xZn 

przy ró�nych proporcjach PVC i miejscach pomiarowych 

Rys. 4. Pomiar tłumienia dla kompozytu domieszkowanego Fe przy 

ró�nych proporcjach PVC i miejscach pomiarowych 

Z przedstawionej analizy wynika, �e dla tego samego 

poło�enia tłumienie ro�nie wraz ze wzrostem procentowego 

udziału �elaza, a wi�c zgodnie z oczekiwaniami. Widoczne 

jest tak�e, �e tłumienie silnie zale�y od poło�enia płytki  

w szczelinie mi�dzy ko�cem falowodu, a anten� odbiorcz�, 

co mo�na wytłumaczy� sposobem rozchodzenia si� fali  

z otwartego ko�ca falowodu (nie jest to fala płaska) oraz 

niecentralnym poło�eniem płytki w szczelinie (z uwagi na 

sposób mocowania falowodu i anteny). 

Kompozyt PVC-xZn w rozpatrywanych proporcjach 

pozwala uzyska� podobny poziom ekranowania co 
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kompozyt PVC-Fe. Zatem mo�liwe jest wykorzystanie 

materiału odpadowego w postaci rudy cynku jako składnika 

kompozytów o stosunkowo dobrych wła�ciwo�ciach 

ekranuj�cych pole EM w.cz.. W efekcie kompozyt PVC-xZn 

powinien by� ta�szy ni� PVC-Fe, mie� po��dane 

wła�ciwo�ci ekranuj�ce, a jednocze�nie pozwala� na 

zagospodarowanie rozpatrywanych materiałów odpadowych. 

2.3. Rozwa�ania teoretyczne 

Rozwa�ania teoretyczne przeprowadzone zostan� przy 

zało�eniu, �e płytka ma rozmiar znacznie wi�kszy od 

długo�ci fali, a sama fala jest płask� fal�

monochromatyczn�. Analiza przej�cia fali płaskiej  

z zastosowaniem wzorów podanych np. w [7] prowadzi do 

nast�puj�cego wzoru na tłumienie sygnału za płytk�: 

�������������
��������� � �� ���� ��
	����

��������
�	��	�����

� ��
	������
�
           (1)

gdzie �� i �� s� impedancjami falowymi odpowiednio płytki 

i otoczenia, � jest grubo�ci� płytki, a �� – zespolonym 

współczynnikiem propagacji fali w płytce. Powy�szy wzór 

zostanie wykorzystany do oceny wła�ciwo�ci elektro-

magnetycznych kompozytu. Na rysunku 5 zilustrowano 

powy�sz� zale�no�� w funkcji ilorazu �� � �  dla ró�nych 

przykładowych warto�ci przenikalno�ci wzgl�dnej 

elektrycznej i magnetycznej dla cz�stotliwo�ci 10 GHz  

i grubo�ci płytki 4,5 mm. Parametry materiałowe nale�y 

tutaj traktowa� jako efektywne parametry kompozytu. 

Bardziej szczegółowa analiza zostanie przeprowadzona  

w dalszych pracach nad rozpatrywanymi kompozytami. 

Rys. 5. Teoretyczna zale�no�� tłumienia mocy przez płytk�

znajduj�c� si� w powietrzu wg zale�no�ci (1) 

3. WNIOSKI KO�COWE 

Przedstawione wyniki bada� wskazuj� na mo�liwo��

zastosowania materiałów odpadowych zawieraj�cych ró�ne 

metale do wytwarzania kompozytów ekranuj�cych pole 

elektromagnetyczne w.cz. Dodatkowym atutem takich 

kompozytów jest ich zdolno�� do wi�zania w swej strukturze 

komponentów, które w stanie wolnym mog� by� szkodliwe 

dla �rodowiska.  

Porównanie wła�ciwo�ci próbek zawieraj�cych odpady 

po odzysku rudy cynku do próbek zawieraj�cych czyste 

�elazo wykazało, �e podobny poziom ekranowania uzyskuje 

si� przy du�o wi�kszej zawarto�ci napełniacza xZn. Mo�na 

zauwa�y�, �e poziom ekranowania uzale�niony jest od 

miejsca pomiarowego – w najkorzystniejszym przypadku 

uzyskano zmniejszenie mocy promieniowania o około 80%. 
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SHIELDING OF HIGH FREQUENCY ELECTROMAGNETIC WAVES  

BY COMPOSITES CONTAINING PVC AND WASTE ZINC ORE 

We tested the properties of metal-polymer composites with respect to shielding of high frequency electromagnetic 

fields. Composites containing waste zinc ore (PVC-xZn) in the ratio of 10:90 to 20:80 were considered. For comparison, we 

also tested 50:50 to 70:30 composites with iron (PVC-Fe). It has been found that the composites with waste zinc ore have 

relatively good shielding properties, at the level similar to the PVC-Fe composite, i.e. to 25-80% of the power of the incident 

electromagnetic wave. The results show that the waste zinc ore could be used as a component for new eco-innovative 

composites, which would be cheaper than with those with use of iron. Another advantage would be a new path for managing 

the waste zinc ore. 

Keywords: Polymer-metal composites, electromagnetic shielding, shielding materials, zinc ore. 
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Streszczenie: Rozwój tekstroniki, czyli poł�czenia elementów 

elektronicznych z produktami tekstylnymi, pozwolił na pomiar 

rytmu oddechowego za pomoc� czujników tekstylnych. Pomiar 

opiera si� na zmianach odporno�ci dzianiny wykonanej z 

przewodz�cych elektrycznie nici, zintegrowanych z ubraniem. 

Badania przedstawione w tym artykule zostały wykonane w celu 

wybrania optymalnego rodzaju �ciegu stosowanego do dziania 

czujnika rytmu oddechowego. Badania przeprowadzono na 

próbkach wykonanych z ró�nych rodzajów �ciegów. Pomiary 

rezystancji na poszczególnych próbkach przeprowadzano podczas 

ich cyklicznego wydłu�ania i kurczenia. Dokonano wyboru 

odpowiedniego �ciegu dla zapewnienia stabilno�ci i niezawodno�ci 

pomiarów.  
 

Słowa kluczowe: włókna elektroprzewodz�ce, pomiar rezystancji, 

pomiar rytmu oddechowego, czujniki tekstylne. 
 

1. WST�P  
 

Rozwój tekstroniki pozwala na zintegrowanie 

wyspecjalizowanych czujników słu��cych m.in. do pomiaru 

funkcji �yciowych z odzie�� codziennego u�ytku. 

Zastosowanie czujników mierz�cych m.in. rytm oddechowy, 

puls, temperatur� pozwala na wczesne wykrycie  anomalii 

prowadz�cych do dysfunkcji organizmu.

Czujniki tekstylne mierz�ce rytm oddechowy 

przedstawione w niniejszym artykule stanowi� integraln� 

cz��� nowatorskiego systemu Babytex, słu��cego 

monitorowaniu �yciowych funkcji małych dzieci, który jest 

rozwi�zaniem kompleksowym, ł�cz�cym w sobie 

funkcjonalno�� odzie�y dzieci�cej z elementami elektroniki 

pomiarowej (rys.1). 

 
Rys. 1. Uproszczony schemat systemu Babytex

 

System ten pozwala na bie��ce �ledzenie parametrów, 

okre�laj�cych stan zdrowia, takich jak: cz�stotliwo�� 

oddechu, temperatura, wilgotno��, aktywno�� ruchow�, 

poło�enie [1].

Bardzo istotnym parametrem w diagnostyce stanu 

zdrowia dzieci jest pomiar ich rytmu oddechowego. 

Zaburzenia oddychania mog� by� powi�zane z astm� oraz 

innymi chorobami układu oddechowego.  

Monitoring rytmu oddechowego pozwoli na wczesne 

wykrycie zaburze� oddechowych wywołanych 

przezi�bieniem, astm�, zadławieniem lub bezdechem. 

Bezdech jest jedn� z głównych przyczyn SIDS, czyli zespołu 

nagłej �mierci niemowl�t [2]. Mo�e nast�pi� z ró�nych 

powodów, przede wszystkim wynika z niedojrzało�ci układu 

oddechowego, mo�e pojawi� si� równie� podczas infekcji.    

Aktualnie stosowane czujniki rytmu oddechowego w 

inteligentnych ubraniach oparte s� na pomiarach oporu 

elektrycznego, efektu piezoelektrycznego lub z 

wykorzystaniem układów opartych na włóknach optycznych 

[3]. W pracy przeprowadzono badania wła�ciwo�ci 

elektromechanicznych czujników tekstylnych, słu��cych do 

pomiaru rytmu oddechowego. Mechanizm działania czujnika 

oparty jest na zmianie oporu elektrycznego dzianiny pod 

wpływem jej deformacji w wyniku wydłu�ania. Przebadano 

5 typów struktury �ciegów w celu identyfikacji kluczowych 

czynników, takich jak czuło��, powtarzalno�� i liniowo�� 

wska�nika dzianiny.

 

2. BADANIA 
 

2.1. Materiały 
Przedmiotem bada� były czujniki tekstylne słu��ce 

pomiarom rytmu oddechowego. Czujniki zostały 

wytworzone z nici elektroprzewodz�cej, której parametry 

pokazane s� w tabeli 1. 

  

Tabela1. Parametry nici przewodz�cej [4]

 

Skład Wytrzymało�� 

na zrywanie

Wydłu�enie 

przy zerwaniu 

Rezystancja 

liniowa

80% Polyester 

ecru; 20% 

Stainless Steel 

12 micron 

8094 g 21.8 % < 104 �/m
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Czujniki wykonane zostały w postaci dzianiny 

�ci�gaczowej przy u�yciu 5 ró�nych �ciegów (Rys.2). 

 Wybrano poni�sze wzory �ciegów �ci�gaczowych:  

• �cieg 1, 1x1, 

• �cieg 2, 2x2,

• �cieg 3, 2x1,

• �cieg 4, pojedynczy g�sty 1x1 

• �cieg 5, pojedynczy lu�ny 1x1 

 
Rys. 2. Rodzaje �ciegów u�ywanych do wykonania czujnika 

 

Wszystkie prezentowane wzory oparte s� na prawym 

i lewym oczku, a sposoby wykonania poszczególnych 

�ciegów mo�na znale�� w licznych publikacjach 

po�wi�conych dzianiu.

 

2.2. Pomiary i rezultaty 
Wszystkie próbki wykonane s� jako pasy składaj�ce si� 

z 42 oczek w rz�dku i 12 oczek w kolumience. Ko�ce 

próbek umieszczono pomi�dzy 2 przewodz�cymi zaciskami 

i umieszczono w urz�dzeniu wydłu�aj�cym. Urz�dzenie było 

zbudowane z prowadnicy i sanek oraz układu nap�dowego. 

Umo�liwiało wielokrotne wydłu�anie i kurczenie próbki ze 

stał� pr�dko�ci�. Do tak zmontowanego układu został 

podł�czony multimetr pomiarowy sprz��ony z komputerem 

PC. Pocz�tkowa długo�� próbek była ró�na i zale�ała od 

u�ytego �ciegu �ci�gaj�cego.  

Ka�dy z typów pasów poddano wielokrotnemu 

wydłu�aniu z sił� 0,5 niutona, według schematu 

przedstawionego na rysunku 3. 

 
 

Rys. 3. Schemat metody pomiaru zale�no�ci rezystancji 

próbki do jej wydłu�enia 

 

Celem pomiarów było znalezienie takiego �ciegu, który 

przy niewielkiej zmianie wydłu�enia b�dzie miał najwi�ksz� 

zmian� rezystancji, przy równoczesnym zachowaniu 

powtarzalno�ci wyników w czasie kolejnych pomiarów. 

Na rysunku 4 przedstawiono pomiary zmiany rezystancji w 

pi�ciu cyklach pracy dla ka�dego typu czujnika. 

 

a) �cieg 1- 1x1. 75 k�/cm 

b) �cieg 2, - 2x2. 37 k�/cm 

 
c) �cieg 3 - 2x1. 5 k�/cm 

 
d) �cieg 4- pojedynczy g�sty 1x1. 10 k�/cm 

e) �cieg 5- pojedynczy lu�ny 1x1. 5 k�/cm 

 
Rys. 4. Pomiar rezystancji poszczególnych czujników 

tekstylnych 
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Na wykresach przedstawiono równie� u�rednione 

warto�ci wszystkich przebiegów dla ka�dego ze �ciegów, 

zarówno dla wydłu�ania jak i powrotu do warto�ci 

pocz�tkowej oraz u�rednion� ze wszystkich przebiegów dla 

danego �ciegu warto�� minimaln� i maksymaln� rezystancji 

Rmin,avg oraz Rmax,avg.. W zale�no�ci od zastosowanego �ciegu 

mo�na zaobserwowa� ró�ny poziom bezwzgl�dnej warto�ci 

rezystancji. 

 
Rys. 5. Zestawienie pomiarów rezystancji czujników 

tekstylnych 

 

Rysunek 5 przedstawia zestawienie u�rednionych 

pomiarów rezystancji dla poszczególnych �ciegów. 

Najwi�ksz� warto�� rezystancji ma �cieg nr 1 – Rmax,avg, 

ponad 400 k�. Kolejne �ciegi maj� odpowiednio około 200,  

40, 40 oraz 70 k�. �cieg pierwszy charakteryzuje si� 
równie� najwi�ksz� bezwzgl�dn� zmian� rezystancji w 

czasie wydłu�ania – �Ravg � 75 k�/cm. Drugim pod 

wzgl�dem wielko�ci zmiany rezystancji �Ravg � 37 k�/cm 

jest �cieg nr 2. Jednak�e, w jego przypadku odchylenie 

warto�ci Rdev wokół warto�ci �redniej Ravg jest znacz�ce i 

wynosi ok. ± 70 k�. �ciegi nr 3 i 4 posiadaj� najmniejszy 

przyrost warto�ci rezystancji w stosunku do wydłu�enia 

�Ravg � 5 k�/cm oraz stosunkowo du�y rozrzut warto�ci Rdev 

wokół Ravg. W tym kontek�cie �ciegi 1 i 5 charakteryzuj� si� 
najwi�ksz� stabilno�ci� pracy oraz wystarczaj�c� warto�ci� 
�Ravg.

Na rysunku 6 została przedstawiona analiza dla 

wszystkich próbek w funkcji maksymalnego jej wydłu�enia. 

Przedstawia procentow� zmian� rezystancji R/Rmax w funkcji 

procentowego wydłu�enia materiału w stosunku do 

maksymalnego wydłu�enia �ciegu. Badana dzianina 

interesuje nas z punktu widzenia zachowania jej w chwili 

oddechu, wi�c przedmiotem pomiaru nie jest ró�nica 

rezystancji próbki przy maksymalnym wydłu�eniu w 

stosunku do warto�ci w spoczynku, a jedynie mały zakres 

wydłu�enia (do 20% wydłu�enia maksymalnego), dlatego 

wykres został równie� przedstawiony we fragmencie skali .

 

Rys. 6. Charakterystyki pracy czujników tekstylnych wykonanych 

ró�nymi �ciegami �ci�gaj�cymi  w funkcji maksymalnego 

wydłu�enia dla  przedziału 10-20% naci�gu w stosunku do długo�ci 

maksymalnej �ciegu 

 

 
Rys. 7.  Charakterystyki pracy czujników tekstylnych wykonanych 

ró�nymi �ciegami �ci�gaj�cymi w funkcji procentowego 

wydłu�enia materiału w stosunku do długo�ci spoczynkowej dla  

przedziału 10-20% wydłu�enia w stosunku do długo�ci 

spoczynkowej 

 

Na rysunku 7 znajduje si� procentowa zmiana 

rezystancji (R/Rmax) w funkcji procentowego wydłu�enia 

materiału w stosunku do długo�ci spoczynkowej. W tym 

przypadku równie� ograniczono zakres osi odci�tych do 10-



96                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 54/2017 

20% wydłu�ejia dziajijy w stlsujku dl wartl�ci 

plcz�tklwej.

Ajaliza plmiarów (rys. 6, rys. 7)  wykazała, �e 

jajsłabsze wła�ciwl�ci pld k�tem zmiajy �Ravg wykazuj� 

próbki 3 i 4. Natlmiast, próbka jumer 2 zlstała ldrzuclja 

ze wzgl�du ja jajmjiejsz� plwtarzaljl�� plmiarów, 

widlczj� ja rysujku 4b.

 

3. WNIOSKI

  
Plprzez wyklrzystajie jici elektrlprzewldz�cych 

ml�liwa jest ijtegracja czujjików tekstyljych z ldzie��. 

Jedjak�e wła�ciwl�ci czujjika rytmu lddechlwegl 

w plstaci dziajegl pasa w splsób istltjy determijuje rldzaj 

�ciegu, którym zlstał wykljajy. Dlbór ldplwiedjiej 

metldy wykljajia zapewjia prawidłlwe działajie 

i stabiljl�� pracy czujjika w długim lkresie czasu. 

Przeprlwadzlje testy wykazuj�, �e dl celów aplikacyjjych 

jajldplwiedjiejsze b�d� czujjiki wykljaje �ciegami: 

• �cieg 1, 1x1, 

• �cieg 5, pljedyjczy lu�jy 1x1. 

W dalszym etapie przewiduje si� przeprlwadzejie 

ajalizy lpisajych czujjików w aspekcie stabiljl�ci 

plmiarów w długim lkresie ich fujkcjljlwajia. 
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THE ANALYSIS OF THE RIBBING STITCH AS SENSOR OF RESPIRATORY RHYTHM  
 

The advajces ij textrljics ajd mijiaturizatilj lf textile sejslrs result ij their pltejtial use as elemejts lf aj 

ijjlvative system flr measurijg the vital fujctiljs lf ylujg childrej. Aj implrtajt parameter ij the prlper diagjlsis lf the 

state lf health lf aj childrej is respiratilj. Its dysfujctilj may be asslciated with asthma ajd cllds lr cause lther life/health 

threatejijg clmplicatiljs, ijcludijg the exclusilj lf sleep apjea. Oje lf the implrtajt fujctiljs lf this system is the 

measuremejt lf respiratlry rhythm, which is based lj the variatiljs ij the resistajce lf a kjitted fabric made lf electrically 

cljductive yarjs, ijtegrated ijtl baby ujderwear. The subject lf ijvestigatilj are textile sejslrs tl measure respiratlry 

rhythm lf small childrej, which were fabricated frlm electrl-cljductive yarj. The sejslrs were made by kjittijg ij several 

ways lf ribbijg. The research presejted ij this article was carried lut tl select the lptimum type lf stitch used flr kjittijg. 

The tests were made lj five samples based lj differejt types lf stitches. Resistajce studies lf ijdividual samples were 

perflrmed durijg their stretchijg. The prlperties lf the respiratlry rate sejslr depejd lj the type lf the applied stitch. 

Chllse lf the right methld ejsures that the sejslr wlrks clrrect flr a lljg time. The guidelijes flr selectilj lf suitable 

stitches flr stability ajd reliability lf measuremejts were prlplsed.  
 

Keywords: electrlcljductive fibers; resistajce measuremejt; respiratlry rhythm measuremejt; textile sejslrs. 
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Streszczenie: Mi�kkie kompozyty magnetyczne SMC s� cz�sto 

stosowane w projektowaniu przetwornic i maszyn elektrycznych. 

Swoj� popularno�� zawdzi�czaj� łatwo�ci formowania  

i mo�liwo�ci dostosowania do konkretnych zastosowa�. W pracy 

przedstawiono wła�ciwo�ci magnetyczne rdzeni wykonanych  

z proszku �elaza i suspensyjnego polichlorku winylu. Próbki 

przygotowywano przez prasowanie na gor�co mieszanki proszku 

PVC/Fe przy ró�nych ci�nieniach formowania. Na podstawie 

wykonanych pomiarów mo�na stwierdzi�, �e wraz ze wzrostem 

ci�nienia formowania nast�puje polepszenie wła�ciwo�ci 

magnetycznych. 

 
Słowa kluczowe: Mi�kkie kompozyty magnetyczne, wła�ciwo�ci 

magnetyczne, obróbka, pomiary. 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Kompozyty magnetycznie mi�kkie (SMC) s�  
w ostatnim czasie tematem zainteresowania �rodowiska 

naukowego oraz przemysłu [1, 2]. Wynika to z posiadanych 

przez nie interesuj�cych wła�ciwo�ci fizycznych  

i chemicznych, które mo�na niewielkim nakładem pracy  

i kosztów dostosowa� do konkretnych zastosowa� poprzez 

odpowiedni dobór składu i metody przetwarzanie materiału. 

Schemat takiego procesu formowania próbek przedstawiono 

poni�ej: 
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Rys. 1. Czynniki wpływaj�ce na wła�ciwo�ci obwodów 

magnetycznych wykonanych z SMC 

 

Badania wpływu procesu przetwarzania na struktur�, 
g�sto�� i wła�ciwo�ci magnetyczne otrzymanych wyrobów 

mo�na odnale�� m.in. w pracach Gilberta i in. [3], który 

testował dost�pne, komercyjne materiały SMC. Inni badacze 

koncentrowali si� na wpływie metodach obróbki termicznej  

i wielko�ci cz�stek oraz upakowaniu cz�stek opartych na 

bazie �elaza na straty energii oraz wła�ciwo�ci mechaniczne 

wytworzonych rdzeni [4, 5]. Kollár i wsp. [6] oraz Lauda  

i in. [7] skupili si� na badaniu dynamicznych własno�ci 

magnetycznych kompozytów na bazie Fe w szerokim 

zakresie cz�stotliwo�ci wzbudzania. �lusarek i in. zbadała 

korelacj� g�sto�ci SMC i własno�ci magnetycznych 

gotowych rdzeni [8]. 

 

2. MATERIAZ I POMIARY 
 
2.1. Przygotowanie próbek 

Próbki zostały wykonane z proszku �elaza (99,5% 

czysto�ci) o wielko�ci ziarna 100-150 µm z dodatkiem 

suspensyjnego polichlorku winylu (PVC-S) o granulacji 

15-100 µm. Oba składniki zmieszano ze sob� w proporcji 

wagowej 99,5% Fe i 0,5% PVC. Zbli�ona wielko�� cz�stek 

obu substancji pozwoliła na uzyskanie bardzo jednorodnej 

mieszaniny. Polichlorek winylu został u�yty jako spoiwo 

poniewa� charakteryzuje si� dobrymi wła�ciwo�ciami 

wytrzymało�ciowymi. Ponadto, jest on odporny na działanie 

wielu rozpuszczalników oraz odporny na działanie wody 

oraz st��onych i rozcie�czonych kwasów i zasad, a tak�e 

olejów mineralnych. Z przygotowanej mieszaniny zostały 

uformowane cylindryczne próbki, które nast�pnie poddano 

procesowi prasowania w temperaturze 165°C w czasie 

15 min. Metoda wytwarzania jest przedmiotem zgłoszenia 

patentowego. Nast�pnie, na tak otrzymane rdzenie nawini�to 

uzwojenia  pierwotne U1 i pomiarowe U2. Proces 

wytwarzania próbek przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Badany materiał na ró�nych etapach przygotowania: 

a) surowy proszek Fe, b) PVC-S, c) prasa hydrauliczna z opask� 
grzewcz�, d) przygotowany rdze�, e) rdze� z uzwojeniami 

 

W pierwszym etapie bada� opisanym w [9] okre�lono 

optymaln� zawarto�� PVC przy którym próbki mogły 
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utrzyma� dobre wła�ciwo�ci magnetyczne przy 

jednoczesnym zachowaniu wystarczaj�cej wytrzymało�ci 

mechanicznej. Ustalona warto�� wyniosła 0,5% PVC  

w ogólnej wadze próbki.  

W nast�pnym etapie zbadano wpływ parametrów 

formowania próbek na ich wła�ciwo�ci magnetyczne. W tym 

celu zmieniano warto�� ci�nienia prasowania proszku przy 

zachowaniu stało�ci temperatury i czasu wygrzewania. Trzy 

próbki o wymiarach do = 50 mm, di = 30 mm, h = 9,8 mm 

ka�da, wykonano przy u�yciu prasy hydraulicznej o nacisku 

konstrukcyjnym 75 ton, dla których uzyskano ci�nienie 

prasowania odpowiednio: 234 MPa (30 ton),  390 MPa (50 

ton), 507 MPa (65 ton). 

 

2.2. Pomiary 

Wła�ciwo�ci magnetyczne wyznaczono przy pomocy 

sterowanego komputerowo stanowiska pomiarowego Metis 

HyMac oraz REMACOMP® C-200, którego schemat 

opearcyjny przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rys. 3. Schemat stanowiska pomiarowego 

 

Skład gotowych próbek sprawdzono za pomoc� 

dyfraktometru rentgenowskiego Bruker D8 Advance  

z promieniowaniem CuK� i detektorem LynxEye. 

Przykładowy dyfraktogram XRD przedstawiono na rysunku 

4. Mo�na stwierdzi�, �e mikrostruktura jest wysoce 

jednorodna. Refleksje dyfrakcyjne obserwowane w wzorze 

s� typowe dla α-Fe. 

 

 
Rys. 4. Przykładowy wzór XRD otrzymany dla badanych rdzeni 

 

Porównanie wła�ciwo�ci magnetycznych wykonano 

przy stałym poziomie indukcji 1 T dla cz�stotliwo�ci 

wzbudzania: 20 Hz, 50 Hz, 400 Hz. Jedynie wyniki 

pomiarów dla próbki FeP05C30 (wyprasowanej przy 

najni�szym ci�nieniu) przedstawiono dla indukcji ni�szej 

Bmax = 0,8 T. Na rysunku 4 pokazano typowe warto�ci Bmax 

osi�gane przez próbki w zale�no�ci od ci�nienia formowania 

dla cz�stotliwo�ci wzbudzenia 50 Hz. Najwy�sz� warto�� 

Bmax = 1,4 T osi�gn�ła próbka FeP05C65 

 
Rys. 5. Typowe warto�ci Bmax badanych SMC 

 

Dane przedstawione na rysunku 5 pokazuj� istotny 

wpływ ci�nienia formowania na maksymaln� warto�� 

indukcji Bmax,. W kolejnych etapach pomiarów zbadano 

wpływ zmian cz�stotliwo�ci wzbudzenia na parametry 

magnetyczne próbek SMC. Na kolejnych rysunkach (rys. 

6-8) przedstawiono rodziny charakterystyk magnesowania 

przy cz�stotliwo�ciach wzbudzenia 20 Hz, 50 Hz i 400 Hz. 

  

 
Rys. 6. Charakterystyki magnesowania próbek SMC przy 

cz�stotliwo�ci 20 Hz 

 

Tablica 1. Zestawienie danych pomiarowych otrzymanych przy 

cz�stotliwo�ci wzbudzenia 20 Hz 
 

 Bmax [T] Hmax [A/m] Br [T] Hc [A/m] 

FeP05C30 0,796 10421 0,134 505 

FeP05C50 0,996 4991 0,302 459 

FeP05C65 1,001 2959 0,329 381 

 

 
Rys. 7. Charakterystyki magnesowania próbek SMC przy 

cz�stotliwo�ci 50 Hz 
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Tablica 2. Zestawienie danych pomiarowych otrzymanych przy 

cz�stotliwo�ci wzbudzenia 50 Hz 
 

 Bmax [T] Hmax [A/m] Br [T] Hc [A/m] 

FeP05C30 0,796 10410 0,137 519 

FeP05C50 1 5415 0,325 518 

FeP05C65 1,0 2874 0,349 395 

 

 
Rys. 8. Charakterystyki magnesowania próbek SMC przy 

cz�stotliwo�ci 400 Hz 

 

Tablica 3. Zestawienie danych pomiarowych otrzymanych przy 

cz�stotliwo�ci wzbudzenia 400 Hz 
 

 Bmax [T] Hmax [A/m] Br [T] Hc [A/m] 

FeP05C30 0,8 10686 0,147 565 

FeP05C50 0,989 5637 0,528 1108 

FeP05C65 1,0 2984 0,426 550 

 

Na podstawie analizy zgromadzonych danych 

pomiarowych przedstawionych na rysunkach 6-8 oraz  

w tablicach 1-3, mo�na zaobserwowa� znaczn� zale�no�� 

pomi�dzy parametrami formowania próbek SMC a ich 

wła�ciwo�ciami magnetycznymi. Wraz ze wzrostem 

ci�nienia formowania nast�piło polepszenia parametrów 

magnetycznych - charakterystyki magnesowania przybrały 

bardziej strome nachylenie. Wraz ze wzrostem ci�nienia 

formowania rdzeni było równie� mo�liwe osi�gni�cie 

wy�szych warto�ci indukcji B przy ni�szym nat��eniu pola 

elektrycznego H. Wskazuje to na mo�liwo�� dalszej 

poprawy parametrów rdzeni poprzez zwi�kszenie ci�nienia 

formowania. Rozszerzenie prowadzonych bada� 

eksperymentalnych pozwoli na wyznaczenie warto�ci 

ci�nienia formowania przy którym poprawa parametrów 

magnetycznych b�dzie niewielka w stosunku do wzrostu 

ci�nienia. Nale�y jednak zaznaczy�, �e wzrost ci�nienia 

formowania wymaga zastosowania bardziej wytrzymałych 

materiałów do budowy form i poci�ga za sob� zwi�kszone 

koszty wytwarzania. 

W przypadku zmiany cz�stotliwo�ciach wzbudzenia 

mo�na zaobserwowa� niewielkie zmiany kształtu histerezy 

magnesowania. Na rysunku 9 przedstawiono rodzin� 

charakterystyk magnesowania próbki FeP05C65, która 

posiada najlepsze parametry magnetyczne, w funkcji 

cz�stotliwo�ci.  

Przy poziome indukcji Bmax = 1 T warto�� koercji 

magnetycznej wzrosła z 381 A/m dla cz�stotliwo�ci 20 Hz 

do warto�ci 550 A/m przy cz�stotliwo�ci 400 Hz. Dla 

poziomów indukcji Bmax takich jak w tablicach 1-3, 

wyznaczono zale�no�� korekcji magnetycznej Hc wszystkich 

próbek. Zmierzone warto�ci przedstawiono na rysunku 10  

w postaci zmian procentowych. 

 
Rys. 9. Zale�no�� kształtu histerezy od cz�stotliwo�ci wzbudzenia 

 

 
Rys. 10. Zale�no�� procentowa warto�ci koercji magnetycznej Hc 

od cz�stotliwo�ci wzbudzenia 

 

Pomiary wykazały słab� zale�no�� wła�ciwo�ci 

magnetycznych opracowanych próbek SMC od 

cz�stotliwo�ci, szczególnie dla próbek wykonanej przy 

ci�nieniu prasowania 234 MPa (30 ton) oraz 507 MPa 

(65 ton). Jednak�e próbka FeP05C30 charakteryzowała si� 

najsłabszymi wła�ciwo�ciami magnetycznymi. W przypadku 

próbki FeP05C50 wielokrotnie powtarzane pomiary 

potwierdziły znacznie wi�ksz� ni� przy pozostałych 

próbkach zale�no�� Hc od cz�stotliwo�ci wzbudzenia.  

W przypadku próbki FeP05C65 dwudziestokrotne 

zwi�kszenie cz�stotliwo�ci wzbudzenia zwi�kszyło koercj� 

magnetyczn� jedynie o 44%. Stosunkowo niewielka 

wra�liwo�� próbek SMC na cz�stotliwo�� wzbudzenia ma 

istotny wpływ na ograniczenie poziom strat mocy przy 

wy�szych ni� sieciowa cz�stotliwo�ciach pracy rdzeni.  

Powy�sze pomiary pokazuj� jak istotna jest kontrola  

i dobór optymalnych parametrów wytwarzania rdzeni 

kompozytowych.  

 

3. WNIOSKI KO�COWE 

 

Przedstawione dane pomiarowe pokazuj�, �e jest 

mo�liwe wykonanie rdzeni SMC na bazie �elaza i PVC  

o dobrych wła�ciwo�ciach magnetycznych, przy u�yciu 

łatwo dost�pnych komponentów oraz w 

nieskomplikowanych procesie produkcyjnym. Rdzenie 

cylindryczne zostały wykonane przy ró�nych ci�nieniach 

formowania. Dla przygotowanych próbek okre�lili�my 

podstawowe wła�ciwo�ci magnetyczne. Opisana w artykule 

metoda wytwarzania kompozytu polimerowo-metalowego 

jest przedmiotem zgłoszenia patentowego P.420850. 

 



100                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 54/2017 

4. BIBLIHGRAFIA 

 

1. H. Shokmollahi, K. Janghomban, Soft magnetic 

compo)ite matemial) (SMC)9, J. Mater. Process. 

Technol. 189, 1 (20079, doi: 

10.1016/j.jmatpmotec.2007.02.034. 

2. M. Najgebauem, J. Szczygłow)ki, Kompozyty 

magnetyczne w ma)zynach Elektmycznych, Sci. J. 

Silesian Univ. Techn. Series Electr. Eng. 4 (2209, 29 

(20119, ISSN 1897-8827 (in Poli)h9, 

http)://www.elektm.pol)l.pl/image)/elektmyka/220/220-

3.pdf 

3. I. Gilbemt, S. Bull, T. Evan), A. Jack, D. Stephen)on, A. 

de Sa, Effect) of pmoce))ing upon the pmopemtie) of )oft 

magnetic compo)ite) fom low lo)) application), J. 

Mater. Sci. 39, 457 (20049, doi: 

10.1023/B:JMSC.0000011498.90378.7e. 

4. H. Shokmollahi, K. Janghomban, The effect of 

compaction pamametem) and pamticle )ize on magnetic 

pmopemtie) of imon-ba)ed alloy) u)ed in )oft magnetic 

compo)ite), Mater. Sci. Eng. B 134, 41(20069, doi: 

10.1016/j.m)eb.2006.07.015. 

5. H. Shokmollahi, K. Janghomban, J. Magn. Magn. Mater. 

317, 61 (20079, doi: 10.1016/j.jmmm.2007.04.011. 

6. P. Kollám, Z. Bim�áková, J. Füzem, J. Füzemová, R. Bumeš, 

M. Fábemová, Wide Fmequency Range AC Magnetic 

Pmopemtie) of Fe-Ba)ed Compo)ite Matemial), Acta 

Phys. Pol. A 118, 759 (20109, WoS Acce))ion Numbem: 

WOS:000285797100019.   

7. M. Lauda, J. Füzem, J. Füzemová, P. Kollám, M. 

Stme�ková, M. Fábemová, Magnetic Pmopemtie) of Soft 

Magnetic FeSi Compo)ite Powdem Come), Acta Phys. 

Pol. A 126, 144  (20149, WoS Acce))ion Numbem: 

WOS:000339833100069. 

8. B. �lu)amek, J. Szczygłow)ki, K. Chwa)tek, B. 

Jankow)ki,  A commelation of magnetic pmopemtie) with 

matemial den)ity fom )oft magnetic compo)ite come), 

COMPEL 34, 1 (20159, doi: 10.1108/COMPEL-10-

2014-0255. 

9. A. Jakuba), P. G�bama, S. Seme, A. Gnatow)ki, K. 

Chwa)tek, Magnetic pmopemtie) of SMC come) pmoduced 

at low compacting tempematume, Acta Phys. Pol. A, 131, 

5 (20179, DOI: 10.12693/APhy)PolA.131.1289 

 

 

THE INFLUENCE HF MHLDING PRESSURE HF THE CHMPHSITE MATERIALS  

TH THEIR MAGNETIC PRHPERTIES 

 

Soft magnetic compo)ite) ame often u)ed in the de)ign of electmomagnetic convemtem) and electmical machine). Theim 

populamity i) due to the ea)e of molding and the ability to adapt to )pecific application). The papem pme)ent) magnetic 

pmopemtie) of come) made of imon powdem and )u)pen)ion polyvinyl chlomide. The )ample) weme pmepamed by hot compme))ion 

of the PVC / Fe powdem mix at vamiou) fomming pme))ume). Mea)umement of magnetic pamametem) mevealed an impmovement in 

magnetic pmopemtie) with incmea)ing molding pme))ume). The pme)ented mea)umement data )how that it i) po))ible to pmoduce of 

SMC come) with good magnetic pmopemtie), u)ing meadily available component) and in uncomplicated pmoduction pmoce))e). 

Cylindmical come) weme made at diffement molding pme))ume), me)pectively: 234 MPa (30T9, 390 MPa (50T9, 507 MPa (65T9. 

Fom the pmepamed )ample) we have detemmined theim ba)ic magnetic pmopemtie). The analy)i) of collected mea)umement data 

)howed a )ignificant melation)hip between SMC )ample fomming pamametem) and theim magnetic pmopemtie). In addition, the 

mea)umement) )howed a poom dependence of the magnetic pmopemtie) in developed SMC )ample) on the excitation fmequency. 

The method of pmoducing a polymem-metal compo)ite de)cmibed in the amticle i) the )ubject of patent application P.420850. 

 

Keywords: Soft Magnetic Compo)ite), magnetic pmopemtie), pmoce))ing, mea)umement). 
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Streszczenie: Dokonuj�ca si� LED-owa rewolucja o�wietleniowa 

nie byłaby mo�liwa bez stosowania w konstrukcjach układów 

�wietlno-optycznych elementów kształtuj�cych wi�zk� 
promieniowania np. rozpraszaczy. W procesie projektowania 

konstrukcji �wietlno-optycznych bardzo istotnym elementem jest 

znajomo�� parametrów technicznych stosowanych elementów. 

Jednak�e tylko nieliczni producenci prezentuj� dane dotycz�ce 

krzywych �wiatło�ci elementów dyfuzyjnych. W zwi�zku 

z tym zachodzi konieczno�� okre�lania tego parametru przez 

ich u�ytkowników. Komercyjnie dost�pne układy goniofotometrów 

nie s� przeznaczone do charakteryzowania elementów 

rozpraszaj�cych. Dlatego autorzy opracowali i wykonali układ 

pomiarowy umo�liwiaj�cy wyznaczanie krzywej �wiatło�ci 

dyfuzorów zarówno w �wietle białym jaki i monochromatycznym. 

Zaprezentowano te� wyniki pomiarów uzyskane w omawianym 

układzie pomiarowym. 

 
Słowa kluczowe: fotometria, goniometr, krzywa �wiatło�ci, 

struktury rozpraszaj�ce. 

 

1. WST�P 

 

W konstrukcjach układów �wietlno-optycznych 

współczesnych opraw o�wietleniowych stosuje si� elementy 

kształtuj�ce wi�zk� promieniowania. Cz�sto w tym celu 

u�ywane s� rozpraszacze [1,2,3,4]. Przy prawidłowym 

projektowaniu i konstrukcji układów �wietlno-optycznych 

nieodzowne s� informacje dotycz�ce parametrów 

technicznych u�ywanych w tej konstrukcji elementów 

składowych. Bardzo istotn� informacj�, która decyduje 

o parametrach konstrukcji układu optycznego z dyfuzorem 

jest krzywa �wiatło�ci promieniowania przechodz�cego 

przez dyfuzor o�wietlany skierowan� wi�zk� �wiatła. 

Jednak�e informacje dotycz�ce krzywych �wiatło�ci 

elementów dyfuzyjnych s� udost�pniane tylko przez 

nielicznych producentów. Ponadto nawet je�eli tego typu 

informacje s� prezentowane, to dotycz� one tylko jednej 

płaszczyzny pomiarowej. W zwi�zku z tym zachodzi 

konieczno�� przeprowadzania we własnym zakresie tego 

rodzaju pomiarów. Niestety, ale komercyjnie dost�pne 

układy goniofotometrów nie s� przeznaczone 

do charakteryzowania elementów rozpraszaj�cych. 

S� to typowe układy słu��ce do charakteryzowania �ródeł 

�wiatła i opraw o�wietleniowych, a mierzenie za ich pomoc� 
krzywej �wiatło�ci promieniowania przepuszczonego przez 

dyfuzor o�wietlany wi�zk� �wiatła skierowan� pod 

dowolnym k�tem jest niemo�liwe. W zwi�zku z powy�szym 

autorzy niniejszego opracowania postanowili wypełni� luk� 
w metrologii promieniowania optycznego i opracowa� układ 

umo�liwiaj�cy wyznaczanie krzywej �wiatło�ci 

promieniowania przepuszczonego przez rozpraszacze.  

W celu odpowiedniego skonstruowania takiego układu 

nale�y zna� parametry i definicje charakteryzuj�ce materiały 

rozpraszaj�ce. 

 

2. PARAMETRY CHARAKTERYZUJ�CE  

    MATERIAŁY ROZPRASZAJ�CE  

    PROMIEJIOWAJIE OPTYCZJE 

 

Rozpraszacze promieniowania optycznego mo�na 

podzieli� na powierzchniowe, w których kierunek biegu 

wi�zki jest kształtowany za pomoc� zjawisk refrakcyjnych 

oraz obj�to�ciowe, które zawieraj� w swojej strukturze 

wewn�trzne centra rozpraszania. W zwi�zku z czym 

mo�emy mówi� o rozpraszaczach odbijaj�cych lub/i 

przepuszczaj�cych promieniowanie. Ze wzgl�du ró�n� 
technologi� ich wykonania charakteryzuj� si� one ró�nymi 

warto�ciami parametrów, takich jak całkowity oraz 

widmowy współczynnik przepuszczania, k�t rozsyłu, 

krzywa wska�nikowa luminancji czy krzywa �wiatło�ci. 

W aplikacjach o�wietleniowych jednym z najistotniejszych 

parametrów technicznych charakteryzuj�cych elementy 

przepuszczaj�ce w sposób rozproszony �wiatło jest krzywa 

�wiatło�ci. W zale�no�ci od techniki wykonania dyfuzora, 

krzywa �wiatło�ci mo�e charakteryzowa� si� rozkładami 

typu gaussowskiego czy lambertowskiego [5,6]. Z takim 

jej charakterem mamy do czynienia w przypadku matówek 

i szkła mlecznego [7]. Współczesne technologie pozwalaj� 
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równie� na wytworzenie struktur ukierunkowuj�cych bieg 

promieni �wiatła w praktycznie dowolny sposób. W zwi�zku 

z tym nale�y mie� mo�liwo�� wyznaczania krzywej 

�wiatło�ci promieniowania przepuszczanego przez 

rozpraszacze (zarówno dla �wiatła białego) jak 

i monochromatycznego.  

 

2.1. Krzywa �wiatło�ci 

�wiatło�� okre�la iloraz elementarnego strumienia 

�wietlnego wypromieniowanego we wn�trze niesko�czenie 

małego sto�ka obejmuj�cego dany kierunek, oraz k�ta 

bryłowego tego sto�ka. Bezpo�redni pomiar odbywa si� 
przez zarejestrowanie nat��enia o�wietlenia E w danym 

punkcie i obliczenie na tej podstawie warto�ci �wiatło�ci 

przy zastosowaniu zale�no�ci (1). Zebrane w ten sposób 

punkty równoodległe od �ródła, le��ce na jednej 

płaszczy�nie, tworz� krzyw� �wiatło�ci.  

 

 
 

(1) 

 

gdzie: I – �wiatło��, E – nat��enie o�wietlenia, r – odległo�� 
fotometrowania (przeprowadzania pomiarów). 

 

2.2. eidmowy współczynnik przepuszczania 

Nie bez znaczenia pozostaje wpływ materiałów 

z jakich wykonany jest dany rozpraszacz na rozkład 

widmowy przepuszczanego przez niego promieniowania. 

Istotne jest równie� to, czy ka�da z długo�ci fali 

promieniowania o�wietlaj�cego zmienia swój kierunek biegu 

w taki sam sposób pod wpływem działania elementu 

rozpraszaj�cego.  

 

2.3. Podawane katahogowo parametry charakteryzuj�ce 

ehementy typu Engineered Diffusers™ 

W zaprojektowanym układzie przebadano wybrane 

rozpraszacze Engineered Diffusers™ firmy RPC Photonics. 

Dyfuzory te s� strukturami mikrosoczewkowymi, 

wykonanymi w polimerze umieszczonym na szklanym 

podło�u [3]. Zdj�cia jednej ze struktur, wykonane 

mikroskopem optycznym z obiektywami o ró�nych 

powi�kszeniach, prezentuje rys. 1. 

W katalogach charakteryzowane s� przez producenta 

przede wszystkim pod wzgl�dem k�ta rozsyłu �wiatło�ci 

oraz kształtu plamki �wiatła po rozproszeniu (np. kołowa, 

kwadratowa). Dodatkowo podawany jest temperaturowy 

oraz widmowy zakres pracy, jak równie� wykorzystany 

materiał i jego współczynnik załamania dla wybranej 

długo�ci fali. Do ka�dego dost�pnego w katalogu 

rozpraszacza zamieszczona jest równie� charakteryzuj�ca 

go krzywa �wiatło�ci. 

 

 
 

Rys. 1. Rozpraszacz Engineered Diffusers™ w powi�kszeniu 

kolejno 4-,10- i 40-krotnym 

 

3. UKŁAD POMIAROeY 

 

Budowany układ pozwala na wykonywanie pomiarów 

ró�nych rodzajów rozpraszaczy. Istotn� cech� jest równie� 
mo�liwo�� kontrolowania barwy �wiatła poprzez filtry 

absorpcyjne. Pomiar krzywej �wiatło�ci [8] elementów 

dyfuzyjnych wymagał poł�czenia metody fotometru 

ramieniowego oraz metody goniometru. 

 

3.1. Pomiary krzywej �wiatło�ci 

W klasycznej metodzie fotometru ramieniowego, 

odpowiednio skonstruowany układ mechaniczny umo�liwia 

obrót ramienia na którego ko�cu umieszczony jest detektor 

pomiarowy. Długo�� ramienia powinna spełnia� warunek 

granicznej odległo�ci fotomontowania. Obrót odbywa 

si� wokół punktu centralnego w którym umieszczony jest 

badany obiekt. W czasie pomiaru struktura pozostaje 

nieruchoma, a wynikiem jest krzywa �wiatło�ci w danej 

płaszczy�nie fotometrowania (przeprowadzania pomiarów). 

Po obróceniu obiektu o po��dany k�t, mo�liwy jest pomiar 

w innej płaszczy�nie (rys. 2). 

 

 
 

Rys. 2. Schemat budowy fotometru ramieniowego: 1 – badany 

dyfuzor, 2 – rami� obrotowe, 3 – głowica pomiarowa,  

4 – o� obrotu ramienia, 5 – o� obrotu �ródła �wiatła  

 

Metoda goniometru bazuje na koncepcji odwrotnej – 

obracany jest badany obiekt, za� nieruchoma pozostaje 

głowica pomiarowa (rys. 3).  

 

 
 

Rys. 3. Schemat budowy układu goniometrycznego: 

1 – badany dyfuzor, 2 – głowica pomiarowa, 3 – pierwsza  

o� obrotu �ródła, 4 – druga o� obrotu �ródła 

 

Poł�czenie wskazanych metod, umo�liwia prowadzenie 

bada� rozsyłu �wiatło�ci dla ró�nych k�tów padania 

promieniowania na rozpraszacz. W skonstruowanym 

układzie było to realizowane poprzez obrót mierzonego 

elementu wokół prostej wyznaczaj�cej bieg promieniowania 

od �ródła do rozpraszacza oraz obrót rozpraszacza wokół osi 

prostopadłej do tej prostej (rys. 4.). Wszystkie elementy 

układu umieszczone zostały na ławie optycznej. 

Bazuj�c na idei konstrukcji przedstawionej na rys. 4. 

autorzy pracy zbudowali układ goniofotometru słu��cego  

do wyznaczanie krzywej �wiatło�ci promieniowania 
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przepuszczanego przez elementy rozpraszaj�ce. Układ ten 

(rys. 5) składa si� z �arowego �ródła �wiatła, układu 

odpowiadaj�cego za kolimacj� wi�zki �wietlnej, soczewki 

skupiaj�cej, układu mocuj�cego badany rozpraszacz oraz 

detektora mocowanego na ramieniu. Głowica detekcyjna 

podł�czona była do luksomierza, z którego dane przesyłano 

w czasie rzeczywistym do komputera. Dla uzyskania 

odpowiedniego stosunku sygnału do szumu niezb�dne było 

zastosowanie �ródła �wiatła białego o du�ej warto�ci 

strumienia �wietlnego, co daje mo�liwo�� dokładniejszego 

zarejestrowania zmian rozsyłu �wiatło�ci, szczególnie dla 

du�ych k�tów. Jednocze�nie wi��e si� to z konieczno�ci� 

stosownego chłodzenia układu o�wietlaj�cego. 

 

 
 

Rys. 4. Schemat układu goniofotometrycznego: 

1 – badany rozpraszacz, 2 – rami�, na którym zamocowana jest 

głowica pomiarowa, 3 – głowica pomiarowa, 4 – o� obrotu 

ramienia, 5 – pierwsza o� obrotu rozpraszacza, 6 – druga o� obrotu 

rozpraszacza, 7 – �ródło �wiatła (na�wietlacz) 

 

 
 

Rys. 5. Układ słu��cy do wyznaczania krzywej �wiatło�ci 

transparentnych elementów rozpraszaj�cych 

 

Obecno�� soczewki skupiaj�cej wynika z zastosowania 

kolimatora o z góry ustalonych parametrach. Wi�zka z niego 

wychodz�ca miała zbyt du�� �rednic�. Metodyka pomiaru 

kształtu krzywej �wiatło�ci rozpraszaczy dopuszcza takie 

rozwi�zanie [9]. Nale�y zaznaczy�, �e mo�liwe jest te� 

wykonanie układu bez soczewki skupiaj�cej, je�li wymiary 

plamki s� zadowalaj�ce. Główn� rol� odgrywa tu zale�no�� 

jej wymiarów wzgl�dem odległo�ci od detektora, zwi�zana 

prawem odwrotno�ci kwadratu odległo�ci [8]. 

Istotn� kwesti� projektowanego układu pomiarowego 

było równie� zadbanie o to, aby podczas pomiarów 

nat��enia �wiatła detektor zawsze znajdował si� w równej 

odległo�ci od badanego rozpraszacza. W tym celu dyfuzor 

musiał by� umieszczony bezpo�rednio w osi obrotu głowicy 

detekcyjnej, prostopadle do osi optycznej całego układu. 

W zwi�zku z tym zastosowany został stolik pozwalaj�cy 

na regulacj� poło�enia w dwóch kierunkach, który 

umieszczono na mocowaniu obrotowego ramienia. 

Na stoliku przytwierdzona została metalowa ramka, b�d�ca 

uchwytem na rozpraszacz. Jej zadaniem było równie� 

zredukowanie promieni biegn�cych poza osi�. Wewn�trz 

ramki znajdował si� element mocuj�cy rozpraszacz, 

wydrukowany z u�yciem drukarki 3D dla uzyskania 

dokładniejszego poł�czenia dyfuzor-ramka. W zale�no�ci 

od wymiarów badanego rozpraszacza mo�liwe jest 

wydrukowanie odpowiedniego uchwytu. Pomi�dzy stolik 

a mocowanie ramienia wstawiony był dodatkowo k�tomierz 

pozwalaj�cy na pomiar k�ta poło�enia detektora wzgl�dem 

osi optycznej. Cało�� została umieszczona na silniku 

krokowym sterowanym za pomoc� mikrokontrolera.  

Ze wzgl�du na szerokie k�ty rozsyłu badanych struktur, 

przyj�to krok 3,6000°, natomiast konstrukcja układu 

pozwala na zmniejszenie kroku nawet do 0,1125°. 

Pomiary �wiatło�ci odbywały si� z wykorzystaniem 

precyzyjnego luksomierza L-100 firmy Sonopan wraz 

z głowic� pomiarow� G.L-100 o klasie dokładno�ci A. Du�a 

czuło�� przyrz�du wymagała precyzyjnego wyciemnienia 

całego pomieszczenia, w którym dokonywane były pomiary, 

a wi�c samego o�wietlacza przede wszystkim, jak i całej 

drogi optycznej, jak� przebywało �wiatło przed trafieniem 

na płaszczyzn� rozproszenia. 
Zestawiony w ten sposób układ pozwala na dokładn� 

rejestracj� warto�ci nat��enia rozproszonego �wiatła. 

W przypadku wyznaczania krzywej �wiatło�ci w zale�no�ci 

od długo�ci fali promieniowania o�wietlaj�cego mo�liwe jest 

wstawienie bezpo�rednio za soczewk� filtrów barwnych. 

 

3.2. Pomiary rozkładu widmowego 
Zbadano równie� wzgl�dne warto�ci widmowego 

współczynnika przepuszczania rozpraszacza. Wi�zało si�  

to z potrzeb� zast�pienia w układzie pomiarowym 

luksomierza spektroradiometrem kompaktowym. 

Zastosowano spektroradiometr HR4000 firmy Ocean Optics 

o zakresie pomiarowym (200÷1100) nm. Parametry 

charakteryzuj�ce tego typu urz�dzenia zostały omówione  

w pracy „Istotne parametry spektroradiometru 

wielokanałowego” [10]. Schemat ideowy tego układu 

pomiarowego pokazano na rys. 6. 

 

 
 

Rys. 6. Schemat układu wykorzystywanego do pomiarów 

wzgl�dnych rozkładów widmowych promieniowania 

przepuszczonego przez transparentne elementy rozpraszaj�ce 

 

W omawianym układzie pomiarowym zastosowano 

równie� filtr szary (umieszczony przed rozpraszaczem),  

w przypadku gdy podczas pomiarów zbyt du�y strumie� 

�wietlny docieraj�cy do detektora spektroradiometru 

powodował nasycanie si� tego przyrz�du pomiarowego. 

 

4. WYNIKI POMIARÓW 
 

Ka�dorazowo wykonano dwie serie pomiarowe 

dla danego rozpraszacza. Zbadane zostały trzy struktury 

o ró�nych k�tach rozsyłu, nazywane umownie od 1 do 3.  

Na rys. 7. zamieszczono krzywe �wiatło�ci uzyskane dla 

jednego z tych rozpraszaczy przy o�wietleniu go �wiatłem 

białym i barwnym. 

Rys. 8. przedstawia znormalizowane warto�ci 

widmowego współczynnika przepuszczania rozpraszaczy 

specjalnych. Sygnał wyj�ciowy zmierzono dla rozpraszacza 

o najw��szym k�cie rozsyłu. Pomiary wykazały du�e 

podobie�stwo mi�dzy sygnałami wyj�ciowymi ka�dej  

z badanych struktur.  
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Rys. 7. Porównanie krzywych �wiatmo�ci w zale�no�ci od barwy 

�wiatma dla rozpraszacza o najszerszym k�cie rozsymu 

 

 
 

Rys. 8. Znormalizowane warto�ci wzgl�dne wspómczynnika 

przepuszczania rozpraszaczy Engineered Diffusers™ 

 

5. WNIOSKI KO�COWE 

 

Zaprojektowany i wykonany ukmad goniofotometru 

umo�liwia okre�lanie parametrów ró�nego typu dyfuzorów 

oraz przeprowadzanie bada� dotycz�cych wyznaczania 

krzywej �wiatmo�ci struktur przepuszczaj�cych �wiatmo  

w sposób rozproszony. Umo�liwia on równie� wyznaczanie 

k�ta rozsymu danego rozpraszacza. Zautomatyzowanie 

ukmadu znacz�co przyspiesza wykonywanie pomiarów. Przy 

u�yciu zaprezentowanego ukmadu istnieje równie� mo�liwo�� 
okre�lania widmowego wspómczynnika przepuszczania danej 

struktury. Jest to mo�liwe w przypadku zastosowania w nim 

jako gmowicy pomiarowej kompaktowego spektroradiometru. 

W celu okre�lenia warto�ci camkowitego wspómczynnika 

przepuszczania dyfuzora nale�y ten ukmad wyposa�y� w kul� 
camkuj�c�. 
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GONIOPHOTOMETER FOR DETERMINATION OF LUMINOUS INTENSITY 

DISTRIBUTION CURVE OF RADIATION PASSED THROUHG DIFFUSING ELEMENTS 

LIKE ENGINEERED DIFFUSERS™ 
 

The light-scattering structures find a lot of applications, including luminaires. The large selection of light diffusers with 

very varied parameters and their wide applications lead to the need for a measuring system that allows them to be tested. The 

design and implementation of such a system has allowed to examine the shape of the luminous intensity curve depending  

on the wavelength of the illumination, as well as to know the effect of the diffuser on the spectral distribution. The chosen 

method was far-field goniophotometer with photometer, as a measuring instrument to record illuminance converted  

to luminous intensity. The collimated beam falls on the diffuser after passing through the focusing lens. The lens  

is responsible for reducing the size of the light spot. It is important to use a light source with a large luminous flux to record 

more accurately the changes in light distribution. Measurements can be conducted in the white and color light, for example 

through the use of interference filters. Measurements of spectral distribution are performed with a spectrometer set directly  

in the optical axis. In order to check the operation of designed system, Engineered Diffusers™ parameters were measured. 

 

Keywords: light diffuser, luminous intensity distribution, distribution angle, photometry. 
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Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki bada� dotycz�cych 

opracowania konstrukcji układu pomiarowego słu��cego do 

wyznaczania parametrów energetycznych promieniowania 

optycznego w zakresie czynnym cyrkadialnie tj. w zakresie 

pobudzania receptorów ip-RGC w ludzkim oku. W zwi�zku z tym, 

�e obecnie nie istniej� komercyjnie dost�pne przyrz�dy pomiarowe 

dedykowane do charakteryzowania tych wielko�ci, wskazane 

zostały metody pomiarowe u�yteczne w tego rodzaju metrologii 

promieniowania optycznego. Przedstawiono równie� wyniki bada� 
własnych dotycz�cych wyznaczania warto�ci bł�du wzgl�dnego 

współczynnika przepuszczania zestawu filtrów korekcji barwnej 

zapewniaj�cych dopasowanie czuło�ci detektora krzemowego do 

krzywej skuteczno�ci widmowej melanopsyny. Ponadto 

przedstawiono wyniki pomiarów wpływu k�ta padania 

promieniowania na detektor.  

 
Słowa kluczowe: �wiatło, promieniowanie czynne cyrkadialnie, 

miernictwo promieniowania optycznego. 

 

1. WST�P 

 

Widzenie spowodowane jest oddziaływaniem �wiatła 

na czopki i pr�ciki rozmieszczone na siatkówce oka. 

Jednak�e nie wszystkie długo�ci fal s� odbierane przez 

narz�d wzroku w sposób jednakowy. Funkcja skuteczno�ci 

widmowej widzenia fotopowego V(λ), stała si� punktem 

odniesienia dla fotometrii. W oparciu o wielko�ci 

fotometryczne zdefiniowane zostały wymogi normatywne 

dotycz�ce o�wietlenia [1]. W zale�no�ci od aplikacji mo�e 

by� to nat��enie o�wietlenia, luminancja, równomierno�� 
oraz współczynnik ol�nienia. Ponadto �wiatło z zakresu 

widmowego od około 400 nm do 600 nm nie tylko 

umo�liwia widzenie, ale oddziałuje równie� na odkryte  

w 2001 roku w ludzkim oku �wiatłoczułe komórki zwojowe 

ip-RGC [2, 3]. W komórkach ip-RGC znajduje si� 
�wiatłoczuły barwnik melanopsyna, której krzywa 

skuteczno�ci widmowej została przedstawiona na rysunku 1. 

Pobudzanie tych komórek nie powoduje efektu widzenia, ale 

odpowiada za regulacj� fizjologicznych procesów 

okołodobowych człowieka. Udokumentowane zostały 

przykłady negatywnych efektów zdrowotnych w sytuacjach 

zaburzenia tych procesów [4].  

Ogólno�wiatowe trendy dotycz�ce racjonalnego 

korzystania z zasobów naturalnych oraz wymagania 

dotycz�ce ograniczania zu�ycia energii elektrycznej 

powoduj�, �e jednym z kluczowych parametrów 

decyduj�cym o stosowaniu �ródła �wiatła jest skuteczno�� 
�wietlna. Wielko�� ta informuje o tym, jaki strumie� 
�wietlny emituje dana lampa z dostarczonego wata energii 

elektrycznej (lm/W). Energooszcz�dne �ródła �wiatła 

znajduj� szerokie zastosowanie w o�wietleniu szkół, szpitali, 

przestrzeni biurowych, ulic, powierzchni handlowych, 

magazynowych, produkcyjnych jak równie� w domach. 

Pomimo, �e bardzo cz�sto charakteryzuj� si� one t� sam� lub 

podobn� warto�ci� temperatury barwowej najbli�szej, 

strumienia �wietlnego lub/i wska�nika oddawania barw, to 

ich rozkład widmowy mocy promieniowania jest ró�ny (rys. 

1). W przypadku lamp wyładowczych oraz LED istotna 

cz��� mocy jest emitowana w obr�bie fal odpowiadaj�cych 

za pobudzanie receptorów ip-RGC i jest ona kilkukrotnie 

wy�sza ni� w przypadku �ródeł �arowych (rys. 2).  

 

 
 

Rys. 1. Wzgl�dny rozkład mocy promieniowania ró�nych �ródeł 

�wiatła w stosunku do rekomendowanej przez CIE krzywej 

skuteczno�ci widmowej melanopsyny [8] 

 

Współcze�nie nie jeste�my w stanie unikn�� ekspozycji 

na promieniowanie optyczne sztucznych �ródeł �wiatła  

z zakresu czynnego cyrkadialnie. Spotykamy je we 

wszystkich obszarach ludzkiej egzystencji. W zwi�zku z tym 

pomiar jedynie fotometrycznych parametrów 

o�wietleniowych jest niewystarczaj�cy do pełnej oceny 

instalacji o�wietleniowych. Jednak�e nie istniej� dost�pne 

handlowo przyrz�dy przeznaczone do pomiaru parametrów 

charakteryzuj�cych promieniowanie optyczne 

odpowiedzialne za pobudzanie receptorów ip-RGC tj.  

w zakresie czynnym cyrkadialnie ani te� nie ma 

opracowanych metod i zalece� pomiarowych dotycz�cych 

metrologii tych wielko�ci. Nale�y zatem opracowa� 
zalecenia dotycz�ce metod przeprowadzania tego rodzaju 

pomiarów oraz miernik umo�liwiaj�cy pomiary wielko�ci 
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charakteryzuj�cych promieniowanie optyczne czynne 

cyrkadialnie.  

 

 
 

Rys. 2. Iloraz warto�ci mocy promieniowania ró�nych �ródeł 

�wiatła do warto�ci emitowanych przez �ródło �arowe  

 

2. PROMIENIOWANIE CZYNNE CYRKADIALNIE 

 

Okre�lanie wpływu promieniowania czynnego 

cyrkadialnie na organizm człowieka jest zagadnieniem 

trudnym i bardzo zło�onym, ale literatura tego tematu jest 

bardzo bogata. Promieniowanie czynne cyrkadialnie wpływa 

na aktywno�� kory mózgowej, łagodzi efekty depresji  

w okresach jesienno-zimowych, reguluje długo�� i jako�� 

snu, wspomaga leczenie choroby Alzheimera, podnosi 

wydajno�� pracowników nocnych zmian oraz wspomaga 

rozwój wcze�niaków. Proces pobudzania �wiatłoczułych 

receptorów ip-RGC jest skomplikowany i w odniesieniu do 

ludzi mo�e prowadzi� zarówno do efektów pozytywnych jak 

i negatywnych. Efekty wywołane tym promieniowaniem 

zale�� od wielu czynników: nat��enia napromienienia, 

rozkładu przestrzennego, pory doby oraz czasu trwania 

bod�ca jak równie� od wieku osoby poddanej jego działaniu 

oraz cech osobniczych [4]. Pomimo, i� poziomy 

omawianego promieniowania nie s� uj�te w �adnych 

wymogach normatywnych, to s� prowadzone prace 

zmierzaj�ce w tym kierunku. W Niemczech to zagadnienie 

techniki �wietlnej, jest umiejscowione w dokumentach: DIN 

SPEC 5031-100 oraz DIN SPEC 67600:2013. Powstały tam 

te� grupy robocze, których działalno�� polega na pracach 

zmierzaj�cych do umieszczenia w europejskich normach 

zapisów dotycz�cych projektowania i eksploatacji instalacji 

o�wietleniowych z uwzgl�dnieniem wymaga� odno�nie 

warto�ci charakteryzuj�cych promieniowanie czynne 

cyrkadialnie. Na potrzeb� metrologii promieniowania 

czynnego cyrkadialnie zwraca uwag� Mi�dzynarodowa 

Komisja O�wietleniowa CIE w opracowanym w 2016 roku 

dokumencie „Research Strategy”. Wyznaczanie wielko�ci 

czynnych cyrkadialnie jest równie� rekomendowane  

w dokumencie CIE TN003-2015 [5], w którym zaleca si� 

badanie emitowanego przez �ródła �wiatła promieniowania 

elektromagnetycznego w zakresie ok. (400÷600) nm  

z uwzgl�dnieniem skuteczno�ci widmowej melanopsyny. 

Ponadto, �wiatowe wiod�ce o�rodki naukowe zajmuj�ce si� 

technik� �wietln� (mi�dzy innymi Lighting Research Center 

Rensselaer Polytechnic Institute, USA, Helsinki University 

of Technology Centre for Metrology oraz Accreditation 

Metrology Research Institute) równie� zajmuj� si� tym 

zagadnieniem. Badanie w instalacjach o�wietleniowych 

parametrów promieniowania czynnego cyrkadialnie jest te� 

obiektem zainteresowa� stowarzyszenia Human Centric 

Lighting Society oraz �wiatowych producentów sprz�tu 

o�wietleniowego (np. Philips, Osram). W literaturze tematu 

przyj�ły si� ju� pewne wielko�ci metrologii cyrkadialnej, 

które odnosz� moc promieniowania emitowanego przez 

�ródło w zakresie widzialnym do mocy emitowanej  

w zakresie skuteczno�ci widmowej receptorów ip-RGC  

z uwzgl�dnieniem krzywej V(λ). W innym sposobie oceny 

za punkt odniesienia przyjmuje si� rozkład widmowy 

promieniowania dziennego D65 [6]. Najnowsze zalecenia 

CIE stanowi� jednak, �e wynik pomiaru powinien by� jak 

najbli�szy wielko�ci mierzonej, zatem nie powinien 

uwzgl�dnia� dodatkowych czynników, takich jak na 

przykład odpowied� organizmu w postaci ilo�ci wydzielonej 

melatoniny. Mi�dzynarodowa Organizacja O�wietleniowa 

CIE zaleca pomiar mocy emitowanej przez dane �ródło 

�wiatła z uwzgl�dnieniem znormalizowanej krzywej 

skuteczno�ci widmowej melanopsyny. Wyniki pomiaru 

powinny by� wyra�ane w jednostkach radiometrycznych  

z zaznaczeniem, �e dotycz� melanopsyny (ang.: melanopic 

flux, melanopic irradiance) 

 

3. METODY POMIARU PROMIENIOWANIA  

    CZYNNEGO CYRKADIALNIE 

 

Pomimo du�ej wagi problemu i szerokiego 

zainteresowania ró�nych �rodowisk, nie powstały do tej pory 

komercyjnie dost�pne przyrz�dy do pomiaru 

promieniowania czynnego cyrkadialnie. Stworzone zostały 

eksperymentalne dozymetry [7], ale ich twórcy zwracaj� 

uwag� na podstawowe wady, którymi s� mi�dzy innymi: 

niedoskonało�ci dopasowania widmowego fotodetektora 

oraz problemy z odpowiednim skorygowaniem 

przestrzennym głowicy pomiarowej. W zwi�zku z tym 

nale�y prowadzi� dalsze prace badawcze w tym kierunku  

z uwzgl�dnieniem wiedzy dotycz�cej pomiarów klasycznych 

wielko�ci �wietlnych.  

 

3.1. Spektroradiometr z monochromatorem 

Dane dotycz�ce rozkładu widmowego �ródeł �wiatła 

oraz funkcja skuteczno�ci widmowej melanopsyny 

umo�liwiaj� precyzyjnie wyznaczanie wielko�ci 

cyrkadialnych. Rozkład widmowy mocy promieniowania 

wyznaczony z u�yciem spektroradiometru laboratoryjnego 

umo�liwia uzyskanie wyników o najwi�kszej dokładno�ci 

(układ z podwójnym monochromatorem zapewnia bardzo 

niski poziom �wiatła rozproszonego). Pomimo 

niew�tpliwych zalet, nie jest to jednak przyrz�d optymalny 

w przypadku pomiarów promieniowania czynnego 

cyrkadialnie. Urz�dzenie to jest stacjonarne i odznacza si� 

długim lub bardzo długim czasem pomiaru. Badania 

promieniowania czynnego cyrkadialnie powinny mie� 

charakter �rodowiskowy, czyli nale�ałoby je prowadzi�  

w o�wietlanych przestrzeniach, gdzie nat��enie 

napromienienia w danym punkcie jest wynikiem nało�enia 

si� strumieni padaj�cych z ró�nych �ródeł i z ró�nych 
kierunków. Ponadto spektroradiometr laboratoryjny 

odznacza si� bardzo wysokim kosztem zakupu i jest 

skomplikowany w obsłudze (wymaga wykwalifikowanego 

personelu), co dodatkowo ogranicza mo�liwo�ci jego 

stosowania w tego typu pomiarach. 

 

3.2. Spektroradiometr kompaktowy 

Alternatywn� metod� jest u�ycie spektroradiometru 

kompaktowego. W obecnych czasach urz�dzenia te 

zdobywaj� coraz wi�ksz� popularno��, gdy� umo�liwiaj� 

analiz� rozkładu widmowego promieniowania, co do 

niedawna było mo�liwe jedynie w warunkach 

laboratoryjnych. W stosunku do mo�liwo�ci – przyrz�dy te 

odznaczaj� si� niewygórowanym kosztem, maj� krótki czas 
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pomiaru i niewielkie rozmiary, dzi�ki czemu nadaj� si� do 

pomiarów �rodowiskowych. Cz�sgo posiadaj� ingerfejs 

przyjazny u�ygkownikowi, umo�liwiaj�cy obsług� przez 

niezbyg wykwalifikowany personel. Podobnie jak  

w przyrz�dach laboragoryjnych – funkcje skugeczno�ci 

widmowych s� realizowane magemagycznie, wi�c problem 

bł�du niedopasowania widmowego w zasadzie nie isgnieje. 

Powa�n� wad� gakich konsgrukcji jesg jednak wysoki poziom 

�wiagła rozproszonego rz�du od 10
-4

 do naweg 10
-3

 wargo�ci 

wzgl�dnej sygnału wej�ciowego dla danej długo�ci fali. 

Pomimo, �e wargo�ci ge wydaj� si� by� niewielkie, go �wiagło 

rozproszone nakłada si� na sygnał mierzony w szerokim 

pa�mie, co prowadzi do kumulowania si� bł�du [8]. 

Obecno�� �wiagła rozproszonego jesg zwi�zana z konsgrukcj� 

gego rodzaju przyrz�dów, dlagego ograniczenie jego ilo�ci 

jesg bardzo grudne. Przewa�nie u�ywa si� magemagycznych 

algorygmów kompensacyjnych. Oszacowanie bł�du 

i całkowiga jego kompensacja nie jesg jednak mo�liwa, gdy� 

bł�d gen zale�y od rozkładu widmowego mierzonego 

sygnału. 

 

3.3. Przyrz�d ze skorygowanym detektorem  

       szerokopasmowym 

Urz�dzenia gego gypu odznaczaj� si� krógkim czasem 

pomiaru, inguicyjn� obsług� i s� mobilne.  

Na rynku dosg�pne s� przyrz�dy o wysokiej klasie 

dokładno�ci, kgóre znajduj� zasgosowanie w pomiarach 

laboragoryjnych za� wyniki ich pomiarów sganowi� podsgaw� 

do oceny czy dana insgalacja o�wiegleniowa spełnia 

odpowiednie regulacje prawne  (urz�dzenia cergyfikowane  

z wa�nym �wiadecgwem wzorcowania). W przypadku gych 

urz�dze� nie wysg�puje problem �wiagła rozproszonego, ale 

kluczowe znaczenie dla wyniku pomiaru odgrywa jako�� 

dopasowania widmowego i przesgrzennego głowicy 

pomiarowej [9, 10]. Paramegry ge decyduj� o klasie 

przyrz�du, a co za gym idzie – degerminuj� jego cen�, kgóra 

mo�e przyjmowa� wargo�ci w bardzo szerokim zakresie.  

Dobór wła�ciwego degekgora sganowi podsgaw� 

jakichkolwiek dalszych rozwa�a� na gemag sgosowania gej 

megody przy pomiarze promieniowania czynnego 

cyrkadialnie. Elemeng gen powinien odznacza� si� wysok� 

czuło�ci� w mierzonym zakresie, a ponadgo powinien 

zachowywa� swoje paramegry elekgro–opgyczne przez długi 

czas, co pozwoli na wydłu�enie okresu pomi�dzy procesami 

wzorcowania.  

Kluczowym aspekgem wpływaj�cym na dokładno�� 

wyniku pomiaru jesg dopasowanie spekgralne do krzywej 

skugeczno�ci widmowej melanopsyny. Tym niemniej, naweg 

idealne dopasowanie czuło�ci widmowej degekgora dla k�ga 

padania 0º (prosgopadle do powierzchni czołowej) nie 

gwaranguje niskiej wargo�ci bł�du pomiaru, poniewa�  

w przypadku gdy promieniowanie b�dzie padało pod innym 

k�gem, ro�nie wargo�� sgrumienia odbigego od jego 

powierzchni czołowej, a co gym idzie mniejsza ilo�� 

promieniowania wnika do jego sgrukgury.  Rysunek 3 

przedsgawia wzgl�dny bł�d pomiaru nag��enia 

napromienienia, obliczony na podsgawie pomiarów 

przeprowadzonych przez augorów. Pomiar wykonany zosgał 

w ciemni fogomegrycznej z u�yciem wzmacniacza lock-in  

w celu wyeliminowania wpływu �wiagła pochodz�cego  

z ogoczenia. Jako �ródło �wiagła wykorzysgano lamp� �arow� 

zasilan� ze sgabilizowanego �ródła pr�dowego.  W celu 

wyodr�bnienia poszczególnych długo�ci fal wykorzysgany 

zosgał monochromagor. 

 

 
 

Rys. 3. Wzgl�dny bł�d pomiaru nag��enia napromienienia w 

funkcji długo�ci fali przy ró�nych k�gach padania promieniowania 

na degekgor Hamamagsu S1227 

 

Dodagkowym czynnikiem wpływaj�cym na bł�d 

pomiaru jesg wi�kszy sgopie� pochłaniania promieniowania 

padaj�cego na filgr pod k�gem innym ni� normalny. Przy 

wi�kszych k�gach padania, promieniowanie przebywa 

dłu�sz� drog� w filgrze przez co jesg głumione w wi�kszym 

sgopniu, ni� ge padaj�ce pod k�gem prosgym. Dodagkowym 

�ródłem bł�dów s� sgragy wynikaj�ce z odbi� Fresnela na 

granicy o�rodków. Czynniki ge prowadz� do zniekszgałcenia 

charakgerysgyki widmowej głowicy. Na rysunku 4 

przedsgawiony zosgał obliczony przez augorów model 

magemagyczny widmowego współczynnika przepuszczania 

filgru współpracuj�cego z degekgorem krzemowym S1227-

BQ (przy zało�eniu, �e zesgaw filgr i degekgor zapewniaj� 

czuło�� widmow� zgodn� z krzyw� skugeczno�ci widmowej 

melanopsyny dla k�ga padania 0�). Na rysunku gym 

pokazano gak�e zniekszgałcone charakgerysgyki widmowe 

gakiego układu dla wybranych k�gów padania 

promieniowania na głowic�. 

 

 
 

Rys. 4. Wzgl�dny współczynnik przepuszczania filgrów korekcji 

widmowej  zapewniaj�cego czuło�� widmow� głowicy miernika 

zgodn� z krzyw� skugeczno�ci widmowej melanopsyny w 

zale�no�ci od k�ga padania promieniowania na zesgaw filgrów 

 

Na rysunku 5 zosgał nagomiasg zilusgrowany bł�d 

wzgl�dny współczynnika przepuszczania dla 

poszczególnych długo�ci fal przy ró�nych k�gach padania 

promieniowania na zesgaw filgr i degekgor. Oszacowanie 

wargo�ci gego bł�du megod� analogiczn� do okre�lania bł�du 

f1’ fogomegrów [11] wymaga zmiany �ródła odniesienia na 

inny iluminang (np. D65 [6]). W efekcie oszacowany bł�d 

spowodowany sko�nym padaniem promieniowania osi�ga 

wargo�� ok. 8,93% przy k�cie 30 sgopni, 10,54% przy k�cie 

45 sgopni, 13,80% przy k�cie 60 sgopni i naweg 18,87% przy 

k�cie 88 sgopni. 

Bardzo wa�n� cz��ci� goru opgycznego głowic 

pomiarowych jesg elemeng słu��cy do korekcji k�gowej. Jego 

zadaniem jesg dopasowanie wargo�ci odpowiedzi głowicy 

pomiarowej do funkcji cosinus. Dobór gego elemengu 

powinien uwzgl�dnia� wła�ciwo�ci degekgora oraz filgrów 
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korekcji przestrzennej. Obecnie najcz��ciej stosowanym 

rozwi�zaniem konstrukcyjnym tego rodzaju korekcji jest 

rozpraszacz. Jednak�e nie zapewnia on wiernego 

odwzorowania funkcji cosinus. Rysunek 6 przedstawia bł�d 

niedopasowania przestrzennego wzgl�dem funkcji cosinus 

dla siedmiu ró�nych głowic pomiarowych. W przypadku 

głowic I, II oraz III bł�d przyjmuje warto�ci dodatnie  

w szerokim zakresie padania promieniowania. Natomiast  

w przypadku głowic VI oraz VII bł�d ma warto�� ujemn� 
lub dodatni� w zale�no�ci od kierunku padania 

promieniowania.   Ponadto rozpraszacze odznaczaj� si� 
wysok� warto�ci� współczynnika pochłaniania, co utrudnia 

lub uniemo�liwia pomiar sygnałów o małych warto�ciach. 

 

 
 

Rys. 5. Bł�d wzgl�dny współczynnika przepuszczania zestawu 

filtr - detektor w funkcji długo�ci fali promieniowania padaj�cego 

pod ró�nymi k�tami 

 

 
 

Rys. 6. Bł�d niedopasowania przestrzennego wzgl�dem funkcji 

cosinus, na przykładzie ró�nych głowic fotometrycznych [14] 

 

4. WNIOSKI 

 

Na podstawie analizy metod pomiarowych wykazano, 

i� przyrz�dy z wła�ciwie skorygowan� głowic� pomiarow� z 

detektorem szerokopasmowym umo�liwi� ocen� poziomów 

promieniowania czynnego cyrkadialnie. Skonstruowanie 

takich urz�dze� jest jednak wyzwaniem, gdy� poza doborem 

odpowiedniego detektora wymagane jest opracowania 

dedykowanych elementów toru optycznego, które zapewni� 

akceptowalnie niskie warto�ci bł�du niedopasowania 

widmowego i k�towego, zarówno dla �wiatła padaj�cego na 

głowic� prostopadle jak równie� pod wi�kszymi k�tami (tj. 

opracowanie elementu o kształtowanych powierzchniach 

załamuj�cych �wiatło zamiast stosowania rozpraszacza). 
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MEASUREMENTS TECHNIQUES OF CIRCADIAN RADIATION PARAMETERS  
 

Modern light sources have very high efficacy, however they can also emit more radiation which might influence on 

circadian rhythm of human being. According to recommendations of many organizations and scientific institutions - further 

research on circadian radiation is highly required. As there are no commercially available instruments for this purpose - one 

of existing method of light measurement should be adopted. The article presents design assumptions and research results for 

development of a device for circadian active light measurement. Available measurement methods have been presented and 

errors sources have been discussed (spectral filter, detector and spatial correction element). Newly designed meter should 

meet additional requirements, such as mobility, easy use and reasonable cost. Thus not every measurement method will be 

optimal for this purpose. It seems, that meters with broadband detector should fulfill all requirements. Nevertheless, all 

components of light path in such device should be carefully considered to achieve the highest possible accuracy (i.e. light 

detector, spectral filter and spatial correction element).  
 

Keywords: light, circadian radiation, optical radiation measurements. 
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Streszczenie: W pracy przeprowadzono analiz� wpływu rozmiaru 

ziarna w magnetycznie mi�kkich materiałach kompozytowych na 

ich wła�ciwo�ci magnetyczne. W pracy wykorzystano próbki 

rdzeni cylindrycznych wykonanych przez autorów z mieszaniny 

�elaza z polichlorkiem winylu. Badania obejmowały wyznaczenie 

takich parametrów jak indukcja nasycenia, nat��enie koercji 

i stratno��. Zbadano ponadto wpływ cz�stotliwo�ci magnesowania 

na stratno�� materiału. 

 
Słowa kluczowe: P�tla histerezy, Straty wiropr�dowe. materiały 

proszkowe. Rozmiar ziarna. 

 

1. WST�P 

 

Znaczny wzrost zainteresowania magnetycznie 

mi�kkimi materiałami kompozytowymi (ang. Soft Magnetic 

Composites - SMC), które s� wykorzystywane mi�dzy 

innymi w magnetowodach maszyn i urz�dze� elektrycznych 

mo�e przyczyni� si� do lepszego poznania wła�ciwo�ci 

magnetycznych tych materiałów. W zale�no�ci od 

parametrów surowców wykorzystanych do wytworzenia 

kompozytowego materiału magnetycznego mo�liwe jest 

dostosowanie wła�ciwo�ci wyrobów do konkretnych 

zastosowa� [1, 2]. Badania prowadzone nad wła�ciwo�ciami 

SMC [3-8] wykazuj�, i� wła�ciwo�ci magnetyczne takie, jak 

indukcja maksymalna, przenikalno�� magnetyczna, stratno�� 
zale�� mi�dzy innymi od typu zastosowanych materiałów 

magnetycznych i izolacyjnych.  

Idealna budowa kompozytowych materiałów 

magnetycznych zakłada wyst�powanie materiału 

magnetycznego w cało�ci osłoni�tego warstw� materiału 

izolacyjnego co przedstawiono schematycznie na rysunku 1. 

 

 
 

Rys 1. Schemat budowy magnetycznego materiału 

kompozytowego [2] 

Ze wzgl�du na niedoskonało�ci procesu wytwarzania 

materiałów kompozytowych, mo�e dochodzi� do zwar� 
pomi�dzy odizolowanymi od siebie obszarami, co mo�e 

mie� wpływ na straty zwi�zane z pr�dami wirowymi  

w SMC, nad którymi badania były prowadzone w [9]. 

 

2. WPŁYW WIELKO�CI ZIARNA  
    ZASTOSOWANYCH SKŁADNIKÓW  
    NA WŁA�CIWO�CI MAGNETYCZNE SMC 

 

Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie 

wpływu rozmiaru ziarna (s) wykorzystanego proszku 

materiału magnetycznie mi�kkiego na wła�ciwo�ci 

magnetyczne wytworzonych próbek rdzeni cylindrycznych. 

Do bada� wykorzystano �elazo w postaci proszku  

o nieregularnym kształcie cz�stek i czysto�ci 99,5%  

o nast�puj�cych frakcjach: 

 

 s � 50 µm 

50 < s � 100 µm 

100 < s � 150 µm 

 

�elazo oraz suspensyjny polichlorek  winylu (ang. polyvinyl 

chloride - PVC) wymieszano, zachowuj�c stosunek wagowy 

99,5% Fe i 0,5% PVC nie zmieniaj�c frakcji składnika 

izolacyjnego PVC. Dla wszystkich wykonanych próbek 

frakcja polichlorku winylu mie�ciła si� w zakresie 100 < s � 

150 µm. Próbki wykonano przy ci�nieniu formowania ~ 

500 MPa i w temperaturze uplastycznienia ~ 165°C. Próbki 

miały kształt cylindryczny o parametrach fizycznych 

przedstawionych w tabeli 1. 

 

 
 

Rys 2. Zdj�cie przygotowanej próbki SMC 
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Tcbelc 1. Pcrcmetry wykoncnych próbek SMC 

 

Frckcjc 

 (µm) 
φzew 

(mm) 

φwew  

(mm) 

Wysoko�� 

(mm) 

Mcsc 

(g) 

        s � 50 8,8 77,45 

 50 < s � 100 8,9 79,65 

100 < s � 150 

50 30 

8,9 79,93 

 

Bcdcnic włc�ciwo�ci mcgnetycznych wykoncnych próbek 

mctericłów kompozytowych przeprowcdzono 

z wykorzystcniem systemu pomicrowego Remccomp  

C-200. Zcchowcno sinusoidclny ksztcłt indukcji, co wynikc 

z wymcgc� odpowiedniej normy IEC 60 404-6. 

Proces wykonywcnic pomicrów zostcł podzielony nc 

dwc etcpy. Etcp pierwszy obejmowcł zidentyfikowcnie 

wcrto�ci indukcji ncsycenic Bs dlc kc�dej frckcji. Wyniki 

etcpu pierwszego zostcły przedstcwione w tcbeli 2. Etcp 

drugi to, wybór ncjwi�kszej wspólnej wcrto�ci indukcji 

(indukcji mcksymclnej – Bmcx), w celu oceny wpływu 

stopnic grcnulccji nc włc�ciwo�ci mcgnetyczne wykoncnych 

rdzeni. Przyj�to Bmax = 1,0 T i dlc tej wcrto�ci indukcji 

wyzncczono wcrto�ci strctno�ci przy cz�stotliwo�cicch 50 

Hz i 400 Hz. Zmierzono poncdto wcrto�ci indukcji 

remcnencji i nct��enic koercji próbek. W trckcie wst�pnych 

bcdc� stwierdzono, �e cz�stotliwo�� mcgnesowcnic mc 

znikomy wpływ nc ksztcłt p�tli histerezy gdy f  � 50 Hz. 

W zwi�zku z powy�szym, chcrckterystyki przedstcwione nc 

rysunku 3 przy cz�stotliwo�ci 50 Hz mo�nc trcktowc� jcko 

qucsi-stctyczne. Wyniki przeprowcdzonych bcdc� 

przedstcwiono w tcbeli 3 orcz nc rysunkcch 3 i 4 

 
Tcbelc 2. Porówncnie wcrto�ci indukcji ncsycenic wykoncnych 

próbek dlc kc�dej frckcji 

 

Frckcjc 

(µm) 

Bs (T) 

f = 50 Hz 

        s � 50 1,2 

 50 < s � 100 1,3 

100 < s � 150 1,4 

 
Tcbelc 3. Punkty chcrckterystyczne uzyskcnych p�tli histerezy 

przy cz�stotliwo�ci 50 Hz i Bmcx = 1 T 

 
Frckcjc 

(µm) 

Hmcx 

(A/m) 

Br 

(T) 

Hc 

(A/m) 

        s � 50 4720 0,31 507 

 50 < s � 100 3267 0,35 441 

100 < s � 150 2873 0,35 396 

 

W tcbeli 3 zestcwiono wcrto�ci dlc 

chcrckterystycznych punktów p�tli histerezy wykoncnych 

próbek. Przedstcwiono  mcksymcln� wcrto�� nct��enic polc 

mcgnetycznego orcz wcrto�ci indukcji remcnencji  

i nct��enic koercji osi�gcne dlc Bmax = 1 T. 

Nc podstcwie dcnych zcwcrtych w tcbeli 3 stwierdzono , �e 

widoczny jest wpływ rozmicru frckcji nc pcrcmetry 

mcgnetyczne.  

Wrcz ze wzrostem rozmicru zicrnc zcobserwowcno 

wzrost indukcji ncsycenic (por. Tcb. 2), c poncdto 

zcobserwowcno zmniejszenie wcrto�ci nct��enic koercji. 

Fckt ten mo�e zostc� wykorzystcny do optymclizccji 

procesu wytwcrzcnic rdzeni SMC. 
  
 

 
Rys. 3. P�tle histerezy dlc kc�dej frckcji przy f = 50 Hz, Bmcx = 1 T 

 

 
Rys. 4. P�tle histerezy dlc kc�dej frckcji przy f = 400 Hz,  

Bmcx = 1 T 

 

Nc podstcwie wyników pomicrów przedstcwionych nc 

rysunku 3 mo�nc stwierdzi�, �e krzywe mcgnesowcnic dlc 

frckcji 50-100 µm i 100-150 µm s� zbli�one do siebie, 

nctomicst próbkc o frckcji 50 µm mc zdecydowcnie gorsze 

włc�ciwo�ci mcgnetyczne. Dlc podwy�szonej cz�stotliwo�ci 

mcgnesowcnic (f = 400 Hz) zcobserwowcny efekt 

pogorszenic włc�ciwo�ci mcgnetycznych dlc próbki 

o mcłym rozmicrze zicrnc stcje si� jeszcze bcrdziej 

widoczny - rys. 4.  

 
Rys. 5. Strcty mocy w funkcji rozmicru zicrnc, Bmcx = 1 T 
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Z literatury wiadomo, �e na podstawie pola 

powierzchni symetrycznej p�tli histerezy mo�na wyznaczy� 

istotny parametr materiałów magnetycznych jakim s� 

jednostkowe straty mocy. W ten sposób okre�lono straty 

mocy przypadaj�ce na jednostk� masy materiału dla 

badanych próbek. Wyniki przedstawiono na rysunku 5. 

Z przedstawionych danych jednoznacznie wynika, i� 

wzrost rozmiaru ziarna ma wpływ na rozmiar strat 

w badanych próbkach SMC. Efekt ten jest szczególnie 

widoczny  przy cz�stotliwo�ci 400 Hz, gdzie wzrost 

rozmiaru ziarna z s � 50 µm do s zawieraj�cego si� 

w przedziale s ∈  <50,100> µm spowodował spadek strat 

mocy z 200 W/kg do warto�ci 107 W/kg, co oznacza 

redukcj� strat na poziomie 47%. Dalszy wzrost rozmiaru 

ziarna nie wpływał ju� tak znacz�co na zmniejszenie strat 

w badanym materiale.  
 

3. WNIOSKI KO�COWE 

 

W pracy przedstawiono wyniki bada� wła�ciwo�ci 

magnetycznych próbek z materiałów SMC  

o ró�nym rozmiarze ziarna �elaza. Stwierdzono, �e zmiana 

rozmiaru ziarna ma istotny wpływ na wła�ciwo�ci 

magnetyczne wykonanych rdzeni (stratno��, nat��enie 

koercji, indukcja remanencji). Stwierdzono, �e lepszymi 

parametrami cechuj� si� próbki o wi�kszym rozmiarze 

cz�stek �elaza (100-150 �m).  

W pracy zbadano ponadto wpływ zmiany 

cz�stotliwo�ci przemagnesowania na kształt charakterystyk 

B(H) oraz na poziom stratno�ci. Stwierdzono, �e zmierzone 

charakterystyki przy cz�stotliwo�ci technicznej f = 50 Hz nie 

odbiegaj� kształtem od charakterystyk otrzymanych przy 

ni�szych cz�stotliwo�ciach. 

Dla podwy�szonej cz�stotliwo�ci f = 400 Hz, korzy�ci 

wynikaj�ce z zastosowania wi�kszego rozmiaru ziarna 

�elaza s� ju� znacz�ce. Oznaczaj� one obni�enie poziomu 

strat o ok. 47%. 
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THE EFFECT OF GRAIN SIZE VARIATIONS ON MAGNETIC PROPERTIES IN SOFT 

MAGNETIC COMPOSITES 
 

The application of soft magnetic composites increases in different branch of electric and electronic engineering. For this 

reason, it is very important to understand the micro-structural effects on their magnetic properties. The paper focuses on the 

effect of grain size variations of soft magnetic composites on their magnetic properties such as saturation flux density, 

coercive field strength, power losses etc. During research self-developed materials made of a mixture of pure iron and 

polyvinyl chloride were used. Three different grain sizes of Fe, namely: up to 50 µm, 50 µm – 100 µm and 100 µm – 150 µm 

were used in the study. All samples contained 99,5% Fe and 0,5% PVC. The grain size of PVC was 100 µm – 150 µm.  

The effect of grain size variations on the shape of hysteresis loops was also examined. In the paper it was proved, that the 

increase of grain size improves magnetic properties of ready-made cores, e.g. the power losses are decreased upon the grain 

size increase. The aforementioned effect is particularly visible for higher excitation frequencies e.g. at  f  = 400 Hz. 

 

Keywords: Hysteresis loop, eddy current loss, soft magnetic composites, grain size. 
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Streszczeeie: W pracy przedstawiono opracowane i wykonane  

przez autorów artykułu stanowisko do badania wła�ciwo�ci 

dynamicznych czujników i przetworników ci�nienia o zakresie  

pomiarowym ± 10 kPa. Na stanowisku tym przeprowadzono 

pomiary sygnału wyj�ciowego jako odpowiedzi na ci�nieniowe 

wymuszenie sinusoidalne. Pomiary te przeprowadzono dla trzech 

piezorezystancyjnych czujników ci�nienia. Podł�czono je do 

elektronicznego układu przetwarzaj�cego sygnał pomiarowy na 

standardowy sygnał pr�dowy o zakresie 4...20 mA. Przedstawiono 

weryfikacj� wykonanego stanowiska dla zmiennej cz�stotliwo�ci 

wej�ciowego, pneumatycznego sygnału sinusoidalnego                   

o cz�stotliwo�ci w zakresie 3,5-100 Hz. Wyniki przedstawiono      

w postaci wykresów charakterystyk wyj�ciowych p/pma x= f(f).  
 
Słowa kluczowe: wła�ciwo�ci dynamiczne, przetworniki ci�nienia, 

przebiegi sinusoidalne. 

 

1. WPROWADZENIE  
 

Firmy produkuj�ce przetworniki ci�nienia w 

materiałach katalogowych przedstawiaj� głównie 

wła�ciwo�ci przetworników w postaci charakterystyk 

statycznych [1]. Pomijane jest wyznaczanie charakterystyk 

dynamicznych co wynika z trudno�ci w okre�laniu wielko�ci 

dynamicznych wzorców ci�nienia zmienianego w sposób 

harmoniczny lub skokowo [2]. Wraz z rozwojem 

nowoczesnych technik pomiarowych zauwa�a si� 

zwi�kszone zainteresowanie problemami zwi�zanymi z 

badaniem wła�ciwo�ci dynamicznych takich elementów. 

Zwłaszcza interesuj�ca wydaje si� by� ocena zwi�kszenia 

mo�liwo�ci pomiarowych czujników do pomiaru ci�nie� w 

zakresie cz�stotliwo�ci do 100 Hz. W opracowaniach [3, 4] 

zaproponowano stanowiska, w których generowane s� 

pneumatyczne wymuszenia sinusoidalne pozwalaj�ce na 

wyznaczanie charakterystyk amplitudowo – 

cz�stotliwo�ciowych pneumatycznych czujników ci�nienia. 

W pracy [5] zaprezentowano układ generuj�cy fal� 

prostok�tn� wraz z odpowiedziami badanych przetworników 

ci�nienia na to wymuszenie. Autorzy niniejszego 

opracowania postanowili zrealizowa� pomysł budowy 

stanowiska wykorzystuj�cego mechaniczny układ korbowy 

do wymuszania pneumatycznej fali sinusoidalnej. Układ ten 

pozwala na badanie wła�ciwo�ci dynamicznych 

przetworników ci�nienia przy takim wymuszeniu.  
 

2. STANOWISKO BADAWCZE 
 

Stanowisko do badania wła�ciwo�ci dynamicznych 

czujników i przetworników ci�nienia przedstawiono na      

rysunku 1.  

 

 
 

Rys. 1. Widok stanowiska badawczego 

 

Na rysunku 2 przedstawiono schematycznie zasad� 

wymuszania pneumatycznego sygnału sinusoidalnego.  

 

 
 

Rys. 2. Schemat działania stanowiska badawczego 

 

Elementem wymuszaj�cym zmian� ci�nienia 

pneumatycznego, w postaci fali sinusoidalnej w cylindrze 

pomiarowym jest układ korbowy nap�dzany silnikiem pr�du 

stałego. Układ taki zapewnia zamian� ruchu obrotowego 

silnika na ruch posuwisto-zwrotny tłoka poprzez przekładni� 

z pasem z�batym. Pr�dko�� obrotowa silnika zmieniana jest 

w sposób płynny stałym napi�ciem z regulowanego 
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zasilacza D21760SL10A w zakresie 2-25 VDC, co pozwala 

na uzyskanie pneumatycznych przebiegów sinusoidalnych   

w zakresie ok. 4...99 Hz. Koniec korbowodu poł�czony jest 

z uło�yskowanym suwliwie trzpieniem zako�czonym 

elastyczn� membran�. Membrana ta spełnia rol� tłoka 

zamykaj�cego cylinder, w którego dnie zamontowano dwa 

badane czujniki.    

W efekcie uzyskano (pneumatyczne) wymuszenie 

sinusoidalne o stałej warto�ci amplitudy i cz�stotliwo�ci 

zmieniaj�cej si� wraz z pr�dko�ci� obrotow� silnika.    

Badane czujniki do pomiarów statycznych wykorzystuj�ce 

efekt piezorezystancyjny przedstawiono na rysunku 3, które 

wykorzystywane s� w przetwornikach ci�nienia z wyj�ciem 

standardowym pr�dowym lub napi�ciowym.  

 

 
 
Rys. 3. Badane czujniki (pierwszy po prawej z wej�ciem ø 12 mm,  

a dwa pozostałe z wej�ciem ø 4 mm) 

 

Dla potrzeb eksperymentu wykonano dla badanych 

czujników dwa precyzyjne analogowe kondycjonery p/I, 

które dla wej�ciowego sygnału pneumatycznego z zakresu 

±10 kPa na wyj�ciu wytwarzaj� standardowy sygnał 

pr�dowy 4...20 mA. Zbudowane i „skalibrowane” analogowe 

kondycjonery sygnału p/I podł�czono, poprzez 100 � 

rezystory (zmiana sygnału pr�dowego na napi�ciowy), do 

przetwornika wej�ciowego A/C wytwarzanego przez firm� 

National Instruments. Jest nim karta pomiarowa o 

rozdzielczo�ci 14 bitów typu NI USB-6009 z 

oprogramowaniem do rejestracji i pomiarów. Komputer PC 

podł�czono do modułu pomiarowego przetwornika A/C 

i wyposa�ono w sterowniki NI-DAQmx oraz NI-LabVIEW. 

Rejestrowano na nim wyniki pomiarów przy próbkowaniu    

z cz�stotliwo�ci� 10 kHz (czas próbkowania co 0,0001 s). 

Na zaprojektowanym stanowisku przeprowadzono 

badania trzech czujników o nast�puj�cych �rednicach otworu 

wej�ciowego: ø 4 mm oraz ø 12 mm (rys. 3).  

Czujnik oznaczony symbolem „0” został umieszczony 

poza osi� cylindra ( w prezentowanym przypadku – jeden             

z czujników o �rednicy ø 4 mm), natomiast czujnik 

oznaczony symbolem „1” w tym układzie b�dzie zawsze 

czujnikiem pomiarowym montowanym w osi cylindra      

(rys. 2).   

 
3. WYNIKI BADA� CZUJNIKÓW 

 
W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dwóch 

czujników ci�nienia o identycznych otworach wlotowych     

d = 4 mm.  

Dla napi�cia steruj�cego obrotami silnika w zakresie od 

2 do 25 VDC otrzymano odpowiedzi w postaci sygnałów 

sinusoidalnych o cz�stotliwo�ciach z przedziału od  ok. 4 do   

99 Hz. Przykładowe wyniki zarejestrowanego sygnału 

wyj�ciowego dla czujników „0” oraz „1”, przy napi�ciu 

zasilania silnika wynosz�cym 2 VDC i 10 VDC, 

zaprezentowano odpowiednio na rysunku 4a i 4b. Na 

rysunkach tych dodatkowo naniesiono przebieg sinusoidalny 

wyznaczony teoretycznie z zale�no�ci matematycznej dla 

znanej z bada� amplitudy i cz�stotliwo�ci sygnału – 

oznaczony jako „teor”. 

 

 
     b)    

 
 

Rys. 4. Sygnały wyj�ciowe czujników d/d (4/4 mm):          

   a) dla napi�cia zasilania silnika ok. 2 VDC,                                            

b) dla napi�cia zasilania silnika ok. 10 VDC 

 

Z przedstawionych wykresów wynika, �e uzyskano 

du�� zgodno�� wyznaczonych do�wiadczalnie przebiegów 

sinusoidalnych mi�dzy badanymi czujnikami (d/d)               

w stosunku do przebiegu teoretycznego W badanych 

przebiegach odpowiedzi czujników przy zasilaniu silnika 

napi�ciem steruj�cym ok. 2 VDC cz�stotliwo�� sygnału 

wyj�ciowego wynosi 4,44 Hz przy amplitudzie 4 kPa. 

Natomiast przy zasilaniu silnika napi�ciem steruj�cym ok. 

10 VDC, cz�stotliwo�� sygnału wyj�ciowego wzrosła do 

31,9 Hz przy spadku amplitudy do 1,15 kPa. 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiaru amplitudy 

ci�nienia wyj�ciowego dla badanych czujników z otworami 

wlotowymi d = 4 mm i D = 12 mm. 

 

     Tabela 1. Wyniki pomiaru amplitudy ci�nienia 

 
Dla d = 4 mm Dla D = 12 mm 

 f p p/pmax f p p/pmax 

[Hz] [kPa] [ - ] [Hz] [kPa] [ - ] 

4,44 4,00 1,00 3,70 4,00 1,00 

6,53 3,30 0,83 5,56 3,72 0,93 

9,72 2,84 0,71 7,90 3,12 0,78 

16,50 2,12 0,53 11,26 2,54 0,64 

25,15 1,50 0,38 14,78 2,16 0,54 

31,90 1,15 0,31 24,64 1,45 0,36 

45,00 1,00 0,25 35,79 1,10 0,29 

54,40 0,85 0,21 45,33 0,90 0,23 

66,67 0,78 0,20 54,80 0,80 0,20 

77,14 0,70 0,18 70,00 0,75 0,19 

85,94 0,65 0,16 80,00 0,70 0,18 

98,20 0,57 0,14 85,83 0,64 0,16 

   97,35 0,60 0,15 

 

Dla 12 wybranych napi�� steruj�cych pr�dko�ci� 

obrotow� silnika (z zakresu od 2 do 25 VDC) uzyskano 
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odpowiedzi w postaci sygnałów sinusoidalnych. 

Cz�stotliwo�� sygnałów zmieniała si� w zakresie od ok. 4 do 

99 Hz przy amplitudach: od 4 kPa (przy cz�stotliwo�ci    

4,44 Hz) do 0,57 kPa (przy cz�stotliwo�ci 98,2 Hz). Na 

rysunku 5 dla badanego czujnika o �rednicy kanału 

wlotowego d = 4 mm przedstawiono wyniki warto�ci 

wzgl�dnej amplitudy ci�nienia wyj�ciowego w funkcji 

cz�stotliwo�ci. 

 

 
Rys. 5. Amplitudowa charakterystyka cz�stotliwo�ciowa czujnika 

ci�nienia dla otworu impulsowego d = 4 mm  

 

W drugim etapie przeprowadzono badanie dwóch 

czujników o ró�nych �rednicach otworów wlotowych (d/D) 

tzn. czujnik oznaczony jako „0” (z otworem o �rednicy  

d = 4 mm)  i czujnik oznaczony jako „1” (o �rednicy otworu 

D = 12 mm).  

Dla napi�cia steruj�cego pr�dko�ci� obrotow� silnika      

z zakresu ok. 2 – 25 VDC otrzymano, jako odpowied� na to 

wymuszenie, sygnały sinusoidalne o cz�stotliwo�ci z zakresu 

ok. 3...98 Hz.  

Przykładowe wyniki zarejestrowanego sygnału 

wyj�ciowego dla czujników „0” oraz „1”, przy napi�ciu 

zasilania silnika wynosz�cym 2 VDC i 10 VDC, 

zaprezentowano odpowiednio na rysunku 6a i 6b.  

 

a) 

 
b) 

 
 

Rys. 6. Sygnały wyj�ciowe czujników d/D (4/12 mm):                      

a) dla napi�cia zasilania silnika ok. 2 VDC,                                                 

b) dla napi�cia zasilania silnika ok. 10 VDC 

 

Na rysunkach tych dodatkowo naniesiono przebieg 

sinusoidalny wyznaczony teoretycznie (analogicznie jak      

w pierwszym etapie bada�) – oznaczony jako „teor”. 

W tym przypadku uzyskano równie� odpowiedzi             

badanych czujników d/D na wymuszenie sinusoidalne          

o du�ej zgodno�ci wyników wzgl�dem sinusoidy 

wyznaczonej teoretycznie. W badanych przebiegach 

odpowiedzi czujników, przy zasilaniu silnika 

wymuszaj�cego napi�ciem ok. 2 VDC, cz�stotliwo�� 

sygnału wyj�ciowego wynosiła 3,7 Hz przy amplitudzie       

4 kPa, a przy zasilaniu silnika napi�ciem wynosz�cym       

ok. 10 VDC, wyj�ciowa cz�stotliwo�� sygnału wzrosła do      

35,79 Hz, przy spadku amplitudy do 1,1 kPa. 

Dla 13 wybranych napi�� (2...25 VDC) steruj�cych 

pr�dko�ci� obrotow� silnika uzyskano odpowiedzi w postaci 

sygnałów sinusoidalnych o cz�stotliwo�ciach z zakresu ok. 

4...98 Hz, tzn. przy amplitudach: od 4 kPa (przy 

cz�stotliwo�ci 3,7 Hz) do 0,60 kPa (przy cz�stotliwo�ci    

97,35 Hz). Wyniki pomiaru amplitudy ci�nienia dla 

badanego czujnika (D = 12 mm) przedstawiono w tabeli 1. 

Na rysunku 7 przedstawiono, dla badanego czujnika             

o �rednicy kanału wlotowego D = 12 mm, wyniki pomiaru 

warto�ci wzgl�dnej amplitudy ci�nienia wyj�ciowego           

w funkcji cz�stotliwo�ci. 

 

 
 

Rys. 7. Amplitudowa charakterystyka cz�stotliwo�ciowa czujnika 

ci�nienia dla otworu impulsowego D = 12 mm  

 

Na rysunku 8 przedstawiono charakterystyk� 

cz�stotliwo�ciow� badanych czujników p/pmax = f(f) 

(wzgl�dnej amplitudy ci�nienia w funkcji cz�stotliwo�ci 

sygnału wej�ciowego) w formie dwóch krzywych 

(punktowych) nało�onych na siebie dla kanałów wlotowych 

o �rednicach d = 4 mm i D = 12 mm doprowadzaj�cych 

ci�nienie pod membran� separuj�c�. 

 

       

Rys. 8. Charakterystyka cz�stotliwo�ciowa czujników ci�nienia dla 

otworów wlotowych o �rednicach d = 4 mm i D = 12 mm 

 

Z porównania charakterystyk otrzymanych dla 

czujników o �rednicy kanału wlotowego d = 4 mm 

i D = 12.mm wynika, �e wraz ze wzrostem cz�stotliwo�ci 

sygnału wymuszaj�cego, cz�stotliwo�� wyj�ciowa 

wzgl�dem tego sygnału nie ulega zmianie. Maleje natomiast 
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amplituda (warto�� ci�nienia) sygnału wyj�ciowego dla 

przebadanych czujników ci�nienia w badanym zakresie 

cz�stotliwo�ci.  

 

4. WNITSKI KT�CTWE 

 

Nale�y przyj�� i� zbudowane przez autorów 

stanowisko umo�liwia badania wła�ciwo�ci dynamicznych 

czujników ci�nienia. W wyniku analizy rezultatów bada� 

dwóch czujników z membranami separuj�cymi o ró�nych 

�rednicach otworu wlotowego (ø 4 mm i ø 12 mm ) dla 

małych ci�nie�, w przebadanym przedziale cz�stotliwo�ci   

od 3,5 do 100 Hz stwierdzono �e: 

1. Wraz ze wzrostem cz�stotliwo�ci sygnału 

wymuszaj�cego ulega zmniejszeniu warto�� amplitudy 

sygnału wyj�ciowego, 

2. W trakcie badania czujników maksymalne ci�nienie 

wyj�ciowe wynosiło ±4 kPa dla �rednic impulsowych 

kanału wlotowego  ø 4 mm i ø 12 mm 

3. Z przebiegu charakterystyk cz�stotliwo�ciowych wynika, 

�e badane czujniki maj� charakter członów inercyjnych, 

Autorzy pragn� podkre�li�, �e przedstawione rezultaty mog� 

by� traktowane jedynie jako wst�pne wyniki bada�. 

Interesuj�cym wydaje si�  zbadanie takich czujników dla 

sygnałów wymuszaj�cych o cz�stotliwo�ci poni�ej 3 Hz. 

Wymaga to modyfikacji wykonanego mechanicznego 

pulsatora sygnału sinusoidalnego. Ponadto planuje si� 

rozszerzy� badania na wi�ksz� grup� czujników ci�nienia 

(np. innych producentów, czy bez membrany separuj�cej) 

oraz dla innych przebiegów sygnałów wymuszaj�cych. 
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LABTRATTRY STAND FTR TESTING THE DYNAMIC PRTPERTIES   

TF PRESSURE TRANSDUCERS 

 

Many engineering fields employ dynamic pressure measurement. We need measurement equipment suited for dynamic 

measurements. The article presents an original realization of a laboratory stand for studying the dynamic properties of 

pressure sensors and gauges with the measuring range of  ± 10 kPa. Using this laboratory stand measurements of the output 

signal in response to a sinusoidal input were conducted for three piezoresistive pressure sensors (connected to an original 

output system of a gauge with a standard electrical signal of 4...20 mA). Presented is a verification of the realized laboratory 

stand for a 3.5-100 Hz variation of the sinusoidal input signal frequency. The studied pressure sensors also produced output 

signals in the form of sinusoidal functions with varying amplitudes, which allows them to be presented as graphs of output 

characteristics p/pmax= f(f). The reflections presented in the article may only be considered as initial test. The results will serve 

as a basis for conclusions regarding the correctness of the conducted tests and planning further studies (for example, for 

sensors without a seperating diaphragm). 

 

Keywords: dynamic properties, pressure gauges, sinusoidal characteristics. 



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gda�skiej Nr 54 

XLIX Mi�dzyuczelniana Konferencja Metrologów 

MKM 2017 

Politechnika Cz�stochowska, 4-6 wrze�nia 2017 

 

 

 

 

UKŁAD POMIAROWY DO BADA� CHARAKTERYSTYK CHŁODZENIA RADIATORÓW  
Z WYKORZYSTANIEM POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH 

 

 

Daniel KLECHA1
, Waldemar MINKINA2 

 

1. Politechnika Cz�stochowska, Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania 

tel.: +48 696-390-963,    e-mail: daniel.klecha@gmail.com 

2. Politechnika Cz�stochowska, Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania 

tel.: (+4834) 32-50-819, +48 608-018-803,     e-mail: minkina@el.pcz.czest.pl 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono metod� pozwalaj�c� na 

porównanie jako�ci chłodzenia wybranych typów radiatorów  

w warunkach konwekcji swobodnej z wykorzystaniem pomiarów 

termowizyjnych oraz autorskiego stanowiska badawczego. W tym 

celu zbudowano układ pomiarowy, który mo�e by� u�yty do 

generowania identycznych temperatur pod czterema polami 

grzewczymi w tym samym czasie i w tych samych warunkach 

wymiany ciepła. Na obszarze pól grzewczych umieszczono badane 

radiatory. Odczyty warto�ci temperatury z analogowych czujników 

temperatury i termogramów zostały u�yte do porównania, który 

radiator ma najni�sz� temperatur� na pocz�tku i na ko�cu 

pomiarów. Wyniki bada� eksperymentalnych porównano  

z wynikami bada� modelowych z wykorzystaniem �rodowiska 

programistycznego COMSOL Multiphysics®. Pozycje literaturowe 

w małym stopniu opisuj� podobn� problematyk�. Na podstawie 

wyników uzyskanych z przeprowadzonych pomiarów i bada� 

modelowych, sformułowano wnioski dotycz�ce jako�ci chłodzenia 

wybranych typów radiatorów.  

 
Słowa kluczowe: termografia, termowizja, radiatory, konwekcja 

naturalna, badania modelowe w COMSOL Multiphysics®. 

 

1. WST�P 

 
Projektowanie radiatorów to bardzo skomplikowany,  

a zarazem wa�ny proces. Optymalny kształt radiatora 

pozwala ograniczy� jego wag� i wymiary [1, 2, 3, 4], co 

prowadzi do miniaturyzacji układów elektronicznych oraz 

do ograniczenia zapotrzebowania na dany metal, z którego 

radiator jest wykonany. 

Podczas eksperymentu i bada� modelowych zostały 

nało�one ograniczenia, dotycz�ce bada� jedynie konwekcji 

naturalnej (swobodnej). W warunkach rzeczywistych, 

radiatory chłodz�ce elementy elektroniczne s� zamkni�te  

w obudowach, co generuje dodatkowe problemy do 

rozwi�zania w trakcie projektowania. W literaturze jest 

wiele publikacji dotycz�cych konwekcji wymuszonej – taki 

rodzaj chłodzenia prowadzi do zmniejszenia rozmiaru 

radiatora. Cech� negatywn� tego typu rozwi�za� jest jednak 

zwi�kszone zapotrzebowanie na moc oraz generowanie 

dodatkowego hałasu. W pracy [5] obliczono optymaln� 

relacj� pomi�dzy grubo�ci� �eber radiatora oraz odst�pami 

mi�dzy nimi. W publikacji [6] przeprowadzono 

optymalizacj� wysoko�ci �eber w zale�no�ci od ich kształtu. 

W artykule [7] przedstawiono wyniki bada� ró�nego rodzaju 

radiatorów z wł�czon� oraz wył�czon� technologi� PCM 

(ang. Phase Change Material). W niniejszym artykule 

problem ten rozwi�zano odmiennie, u�ywaj�c innych metod 

badawczych oraz rozbudowanego stanowiska badawczego, 

umo�liwiaj�cego jednoczesne badanie czterech typów 

radiatorów. 
 

2. UKŁAD POMIAROWY 
 

2.1. Opis układu 
Układ pomiarowy (rys. 1) został opracowany tak, aby 

podgrzewa� cztery pola w tym samym czasie i w tych 

samych warunkach grzewczych i wymiany ciepła. Istnieje 

tutaj mo�liwo�� zmiany maksymalnej temperatury płyty 

grzewczej. Układ nagrzewa si� w zakresie temperatur  

30 ÷ 115°C. Termostat zainstalowany pod płyt� umo�liwia 

osi�gni�cie z góry zało�onej temperatury i utrzymanie jej na 

stałym poziomie.  W celu uzyskania jednakowej temperatury 

na całej powierzchni układu, zastosowano grzałk� typu 

Heatbed MK3 marki RepRap, stosowan� w drukarkach 3D. 

Ka�de pole grzewcze ma zainstalowany niezale�ny 

analogowy czujnik temperatury typu LM335, którego sygnał 

wyj�ciowy jest odczytywany przez kart� pomiarow�. Jako 

przewodniki ciepła zastosowano aluminium i mied�, z uwagi 

na ich dobre parametry w zakresie współczynnika 

wyrównywania temperatury a [m
2
/s]. 

Maksymalna temperatura układu grzewczego jest 

uzyskiwana po około 15 ÷ 20 minutach. Stabilizacja 

temperatury układu grzewczego nast�puje poprzez krótkie 

czasy zał�czania grzałki przez termostat – odpowiednie 

wykresy na monitorze komputera przedstawiaj� przebieg 

czasowy temperatury pól grzewczych stanowiska 

pomiarowego (rys. 1). Kiedy temperatura tych pól jest 

ustabilizowana, umieszczane s� na nich radiatory i proces 

stabilizacji układu rozpoczyna si� na nowo. Ka�de pole ma 

te same wymiary – kwadrat o boku 6 cm. Ryzyko 

oddziaływania cieplnego mi�dzy radiatorami zostało 

zredukowane poprzez zapewnienie mi�dzy nimi przestrzeni 

wynosz�cej 4,5 cm (rys. 2). 

Cały proces grzania i stabilizacji temperatury jest 

rejestrowany z wykorzystaniem kamery termowizyjnej typu 

ThermaCAM PM 595 LW firmy FLIR (rys. 3 oraz rys. 4). 

Zmierzone za pomoc� tej kamery ró�nice temperatur 

pomi�dzy poszczególnymi polami grzewczymi wynosz� 

mniej ni� 1°C (rys. 3).  



 

118                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 54/2017 

Termogramy posłu�yły do opracowania charakterystyki 

przebiegu zmian �redniej temperatury radiator)w (rys. 5). 

Tendencja wzrostowa charakterystyk jest zgodna  

z oczekiwaniami. 

Do odczytu warto�ci temperatur z pi�ciu analogowych 

czujnik)w, tj. czterech czujnik)w p)l grzewczych i jednego 

umieszczonego na �rodku gł)wnej płyty grzewczej (kt)ry 

jest jednocze�nie wykorzystywany przez termostat), 

zastosowano kart� pomiarow� typu NI USB-6008 firmy 

National Instruments. Wyniki pomiar)w odczytywane przez 

kart� wy�wietlane s� na wykresach oraz zapisywane do 

pliku, w celu p)�niejszej analizy z wykorzystaniem 

autorskiego oprogramowania, opracowanego w �rodowisku 

programistycznym LabVIEW (rys. 6). 

 
 

Rys. 1. Układ pomiarowy: a) płyta grzewcza; b) karta pomiarowa 

(NI USB-6008); c) laptop z przebiegami zmian temperatury 

 

 
 

Rys. 2. Płyta grzewcza z zainstalowanymi radiatorami wykonanymi 

z aluminium i pomalowanymi wysokoemisyjn� farb� �aroodporn� 

 

 
 

Rys. 3. Termogram przedstawiaj�cy układ grzejny bez nało�onych 

radiator)w, po uzyskaniu stanu cieplnie ustalonego 
 

 
 

Rys. 4. Termogram przedstawiaj�cy układ z radiatorami 
 

 
Rys. 5. Charakterystyka przebiegu zmian �redniej temperatury 

radiator)w odczytanej z termogram)w 

 

2.2. Warunki podczas eksperymentu 

Eksperyment został przeprowadzony przy 

nast�puj�cych warunkach: emisyjno�� powierzchni 

radiator)w �ob = 0,9, odległo�� kamery od radiator)w  

d = 0,6 m, temperatura otoczenia i atmosfery  

To � Tatm = 21°C, wilgotno�� wzgl�dna � = 40 %.

 

2.3. Analiza dokładno�ci uzyskanych wyników 

Warto�� katalogowa bł�du systematycznego dla 

kamery ThermaCAM PM 595 LW w warunkach 

laboratoryjnych wynosi ±2°C lub ±2%. Dla mierzonego 

zakresu temperatur nale�y uwzgl�dni� gorszy z tych bł�d)w. 

Przykładowo, dla radiatora o najni�szej temperaturze, 

bł�d wzgl�dny pomiaru temperatury (tabela 2) obliczono za 

pomoc� wzoru (1) [8]. 

 

2
100% 100% 2,2%

89,5
rz

T
T

T
δ

∆
= ⋅ ≈ ⋅ ≈             (1) 

 

gdzie: �T – bł�d bezwzgl�dny, Trz – warto�� rzeczywista
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Rys. 6. Schemat blokowy z programu LabVIEW do odczytu wskaza� z czujników pomiarowych przez kart� NI USB-6008 

 

Uwzgl�dniono w tym przypadku jedynie bł�d 

systematyczny kamery termowizyjnej. Nie wzi�to pod 

uwag� bł�dów wnoszonych przez składowe warto�ci modelu 

pomiarowego kamery termowizyjnej [8], opisane w p. 2.2. 

Wynika to z faktu, �e warto�ci temperaturowe 

poszczególnych radiatorów mierzone były w tych samych 

warunkach wymiany ciepła. W zwi�zku z tym warto�� bł�du 

pomiarowego dla ka�dego radiatora jest taka sama. Dla 

autorów interesuj�ce było natomiast porównanie temperatur 

poszczególnych radiatorów i zaobserwowanie 

wyst�puj�cych pomi�dzy nimi ró�nic. 

 

3. BADANIA MODELOWE 

 

Układ z eksperymentu (rys. 2) został odtworzony jako 

model (rys. 7 oraz rys. 8). Zastosowano w tym celu program 

COMSOL Multiphysics
®
 [9]. Widok okna programu 

przedstawiono na rysunku 9. 

Program COMSOL Multiphysics
®
 przetwarza  

i rozwi�zuje modele za pomoc� najnowocze�niejszych 

metod analizy numerycznej. W modułach programu 

stosowane s� ró�ne metody, w tym metoda elementów 

sko�czonych, metoda obj�to�ci sko�czonych, metoda 

elementu brzegowego i metody �ledzenia cz�stek. Główny 

nacisk poło�ony jest jednak na wykorzystanie metody 

elementów sko�czonych. W programie dost�pnych jest 

wiele rodzajów elementów sko�czonych, a elementy 

integralne s� automatycznie generowane przez 

oprogramowanie [9]. Podstawy teoretyczne wymiany ciepła, 

stosowane w badaniach modelowych w niniejszym artykule 

przedstawiono w [1, 10, 11, 12]. 

Do modelu układu wprowadzono wymiary geometryczne 

poszczególnych radiatorów u�ytych w eksperymencie, jak 

równie� parametry cieplne materiałów, z których radiatory 

zostały wykonane (tabela 1). Zakres warto�ci temperatury 

otrzymany podczas bada� modelowych był rozbie�ny 

z wynikami otrzymanymi w trakcie bada� 

eksperymentalnych.  W oparciu o wyniki pomiaru 

temperatury radiatorów, uzyskane za pomoc� dwóch 

opisanych metod, dokonano porównania, które 

przedstawiono w tabeli 2. Nale�y zauwa�y�, �e wyniki 

bada� modelowych wskazuj� jako najchłodniejszy radiator 

inny model ni� wykazały to badania eksperymentalne. Ta 

sama sytuacja ma miejsce w przypadku radiatora 
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o najwy�szej temperaturze. Przyczyny tego stanu rzeczy 

opisane zostały w dalszej cz��ci artykułu. 
 

Tabela 1. Wagi i pola powierzchni radiatorów 

 

Numer 

radiatora 

Waga, [kg] Pole powierzchni, 

[m2] 

1 0,327 0,134 

2 0,257 0,154 

3 0,289 0,156 

4 0,207 0,077 

 
Tabela 2. �rednie warto�ci temperatur radiatorów 

 

Numer 

radiatora 

Temperatura uzyskana 

podczas 

eksperymentu, [°C] 

Temperatura uzyskana 

podczas bada� 

modelowych, [°C] 

1 89,5 75,8 

2 96,3 74,3 

3 92,8 74,2 

4 91,0 83.1 

 
 

Rys. 7. Termogram 3D obliczony w programie COMSOL 

Multiphysics® 

 

 
 

Rys. 8. Termogram 2D obliczony w programie COMSOL 

Multiphysics® 

 

4. WNIOSKI KO�COWE 
 

W czasie pomiarów zaobserwowano, �e radiatory były 

w stanie schłodzi� układ szybciej ni� grzałka była w stanie 

uzupełni� straty ciepła. Taki spadek temperatury jest 

akceptowalny, poniewa� warunki pracy dla wszystkich 

radiatorów były cały czas takie same, a interesuj�ce były 

tylko ró�nice temperatur wyst�puj�ce mi�dzy nimi. Problem 

ten mógłby zosta� zminimalizowany poprzez wykorzystanie 

grzałki o wy�szej mocy grzewczej. Grzałka zastosowana  

w układzie pracowała z wykorzystaniem pełnej mocy. Na 

chwil� obecn� firma RepRap nie produkuje wydajniejszych 

grzałek. 

Ró�nice pomi�dzy zdolno�ci� odprowadzenia ciepła 

przez poszczególne radiatory były niewielkie, ale 

zauwa�alne, dlatego prowadz�c dalsze szczegółowe badania, 

mo�na spo�ród badanych radiatorów zoptymalizowa�  
i dobra� taki jego kształt, który najlepiej odprowadzi ciepło. 

Mo�na zaobserwowa� znaczne ró�nice warto�ci 

temperatur uzyskanych z eksperymentu i bada� 
modelowych. Mo�e to wynika� ze wspomnianego wy�ej 

faktu, �e układ podczas eksperymentu nie uzyskał stanu 

ustalonego. Z kolei wyniki bada� modelowych obarczone s� 
bł�dami wynikaj�cymi z aproksymacji pola powierzchni 

radiatorów. Ró�nice te mog� by� tak�e spowodowane przez 

wprowadzenie pewnych uproszcze� dotycz�cych geometrii 

radiatora w przyj�tym jego modelu. Nale�y zaznaczy�, �e 

sama ró�nica temperatur mi�dzy poszczególnymi polami 

grzewczymi była nie wi�ksza ni� 1°C (rys. 3).  

Podane w artykule wyniki bada� s� wynikami 

wst�pnymi. Nast�pnym krokiem b�dzie analiza innych 

typów i rodzajów radiatorów, ró�ni�cych si� kształtem, wag� 
i polem powierzchni wymiany ciepła. Planowane s� równie� 
badania eksperymentalne i modelowe tych radiatorów 

umieszczonych na polach grzewczych w pozycji pionowej 

oraz prace nad stworzeniem dokładniejszego modelu 

radiatorów w �rodowisku COMSOL Multiphysics
®
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THE MEASUREMENT SYSTEM FOR RESEARCH ON CHARACTERISTIC  

OF COOLING OF RADIATORS USING INFRARED THERMOGRAPHY 

 

The aim of this paper is to discuss method to compare cooling parameter in selected radiators. In this purpose 

measurement system was created which can be used to generate identical temperature under four radiators in the same time 

and conditions. Readings from analog sensors and thermograms were used to compare which radiator has the lowest 

temperature at the beginning and at the end of the measurement. Paper describes method to compare radiators using 

measurements from sensors and thermograms which is supplement to the theoretical calculations. Literature positions discuss 

this method slightly. Method is given capabilities to analyse whole process of cooling and deduce additional conclusions. 

Differences between temperatures of the radiators are noticeable and can be used to select the most performance radiator. The 

model research was compared with calculations form COMSOL Multiphysics
®
. The coolest radiator was different than this 

from experiment. This is the initial research. Next stage of the work will be carried out extensive research with the other 

radiators which will contain different shapes, weights and surface areas. 

 

Keywords: thermography, thermovision, radiators, natural convection, calculations with COMSOL Multiphysics
®
 software. 
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Streszczenie: Artykuł dotyczy analizy działania obwodu 

elektrycznego stanowiska do badania elektroizolacyjnego sprz�tu 

ochronnego. Podczas pracy stanowiska stwierdzono, �e napi�cie 

probiercze jest znacznie odkształcone. Aby pozna� przyczyny 

zniekształce� wykonano pomiary sygnałów napi�cia i pr�du  

w trzech miejscach obwodu. Ci�gi próbek sygnałów poddano 

analizie widmowej i wyznaczono charakterystyki elementów 

układu. Analiza wyników pozwoliła stwierdzi�, �e przyczyn� 

zniekształce� jest praca jednego z transformatorów w stanie 

nasycenia. Mo�na zaobserwowa� zjawisko ferrorezonasu pr�dów 

powoduj�ce znaczne ich zniekształcenie. Drugim zaobserwowanym 

niekorzystnym zjawiskiem jest rezonans napi�� powoduj�cy 

wzmocnienie wybranych harmonicznych.  

 
Słowa kluczowe:  badanie sprz�tu elektroizolacyjnego, analiza 

widmowa, charakterystyki cz�stotliwo�ciowe, ferrorezonas pr�dów.  

 

1. WST�P 
 

Wysokonapi�ciowe próby izolacji polegaj� na 

oddziaływaniu wysokim napi�ciem przemiennym na badane 

obiekty. Na rysunku 1 przedstawiony jest schemat typowego 

stanowiska probierczego. Badane stanowisko słu�y do prób 

r�kawic, półbutów i kaloszy elektroizolacyjnych.  

 

 
 

Rys. 1. Schemat układu do badania elektroizolacyjnego sprz�tu 

ochronnego wraz z układem pomiarowym do wyznaczania 

charakterystyk elementów stanowiska probierczego [1] 

 

Podstawowe elementy układu to: transformator 

regulacyjny TRS-10, transformator probierczy TP-60 

pracuj�cy na zakresie 30 kV, wanna z wod� oraz 8 torów 

pr�dowych. Układ zasilany jest napi�ciem sieciowym 

Uzas = 230 V, f = 50 Hz, wyj�ciowe napi�cie probiercze Utp 

mo�e by� regulowane w zakresie 0 ÷ 30 kV. 

Zgodnie z aktualnymi normami [2] i [3], napi�cie 

wyj�ciowe wysokonapi�ciowych układów probierczych 

powinno spełnia� okre�lone wymagania odno�nie 

parametrów: warto�ci skutecznej |Utp|, współczynnika 

szczytu kStp, oraz współczynnika odkształcenia THDUtp.  

W trakcie pracy stanowiska realizowany jest ci�gły 

pomiar warto�ci chwilowej napi�cia probierczego Utp. 

Wyznaczane na tej podstawie warto�ci wskazanych 

parametrów nie zawsze spełniaj� wymagania stawiane  

w normach. Odnotowano zbyt du�e warto�ci współczynnika 

THD tego napi�cia. Mo�liw� przyczyn� zniekształce� jest 

du�a ró�nica mocy znamionowej układu w stosunku do 

mocy pobieranej. Moc pozorna po stronie wtórnej 

transformatora probierczego nie przekracza 1,8 kVA a moce 

wykorzystywanych transformatorów wynosz� 10 kVA. Tak 

du�y zapas mocy wynika z wymaganej warto�ci 0,3 A 

dopuszczalnego pr�du zwarcia przy przebiciu. 

Aby zbada� wła�ciwo�ci elementów układu oraz 

zachodz�ce w nim zjawiska i znale�� przyczyn� 

powstawania zniekształce� wykonano odpowiednie pomiary 

i obliczenia. Przedmiotem tej pracy s� opis układu 

pomiarowego, wyniki pomiarów oraz analiza wła�ciwo�ci 

obwodu elektrycznego stanowiska. Przedstawione badania 

wykonano w ramach realizacji pracy magisterskiej [1]. 

 

2. UKŁAD POMIAROWY DO BADANIA 
    STANOWISKA PROBIERCZEGO 
 

Pomiar warto�ci chwilowej napi�cia probierczego Utp 

realizowany jest za pomoc� wysokonapi�ciowego dzielnika 

pojemno�ciowego. Do warto�ci napi�cia wyj�ciowego 

dzielnika dobrano przetwornik warto�ci chwilowej u/u. 

Równie� wykonywany jest stały pomiar nat��enia 

pr�du strony wtórnej transformatora probierczego Itp. Dzi�ki 

temu funkcjonuje zabezpieczenie ró�nicowopr�dowe 

obwodu wysokonapi�ciowego realizowane programowo. 

Pomiar pr�du Itp wykonywany jest przez przetwornik 

warto�ci chwilowej i/u. Bł�dy stosowanych przetworników 

nie przekraczaj� 2 %. 

Aby wyznaczy� charakterystyki elementów 

stanowiska, nale�ało równie� mierzy� warto�ci chwilowe 

napi�cia Uzas i pr�du Izas zasilania układu oraz napi�cia Uat  

i pr�du Iat strony wtórnej transformatora TRS-10. Pomiar 

obu pr�dów miał charakter tymczasowy, zrealizowano go za 

pomoc� dwóch przystawek c�gowych CIE CA60. Ich 

dokładno�� na wykorzystywanym zakresie 10 mA – 10 A 

dla cz�stotliwo�ci 40 – 2000 Hz wynosi 2,0 % + 5 mA. 
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Najwi�kszy wpływ na niepewno�� pomiarów maj� 

przetworniki i/u oraz u/u, szacuje si�, �e niepewno�� 

uzyskanych charakterystyk jest na poziomie 3 %. 

Schemat układu pomiarowego do wyznaczania 

charakterystyk obwodu probierczego przedstawia rysunek 1. 

Miejsca pomiarów oznaczono symbolami mierników. 

 

3. POMIARY 
 

Pomiary wykonano w rzeczywistych warunkach pracy 

stanowiska. Stosowano trzy wielko�ci obci��enia: 

siedmioma lub dwiema r�kawicami oraz bez r�kawic. 

Podczas jednej serii pomiarowej zbierano próbki  

6 sygnałów: napi�cia Uzas i pr�du Izas zasilania, napi�cia Uat  

i pr�du Iat strony wtórnej transformatora TRS-10 oraz 

napi�cia Utp i pr�du Itp strony wtórnej transformatora TP-60. 

Chwilowe warto�ci sygnałów mierzono kart� akwizycji 

danych NI-6218. W serii pomiarowej ka�dy z sygnałów 

próbkowano z cz�stotliwo�ci� 10 kHz i rejestrowano 2000 

próbek. Cz�stotliwo�� próbkowania nie była 

synchronizowana z cz�stotliwo�ci� napi�cia sieciowego. 

Uznano, �e, ze wzgl�du na analizowanie około dziesi�ciu 

okresów sygnału a wi�c znaczne rozsuni�cie harmonicznych 

w widmie, wpływ ewentualnego przecieku widma nie 

spowoduje znacz�cej zmiany uzyskiwanych wyników.  

Dla ka�dego z obci��e� wykonano 11 serii 

pomiarowych przy zwi�kszaniu napi�cia wyj�ciowego 

transformatora regulacyjnego w zakresie 0 ÷ 140 V o około 

14 V. Ł�cznie przy pomiarach podstawowych wykonano  

33 serie pomiarowe, co przy rejestrowaniu 6 przebiegów  

na seri� dało 198 przebiegów. 

Obróbk� zebranych danych wykonano wykorzystuj�c 

programy Excel i Matlab. Za pomoc� dyskretnego 

przekształcenia Fouriera wyznaczono widmo amplitudowe 

ka�dego przebiegu. Równie� dla wszystkich przebiegów 

wyznaczono warto�� skuteczn�, współczynnik odkształcenia 

THD oraz współczynnik szczytu. 

Na podstawie wyznaczonych widm amplitudowych 

zebranych przebiegów stwierdzono pomijalnie małe warto�ci 

amplitud parzystych harmonicznych oraz harmonicznych  

o numerach wy�szych od 19. Z uwagi na to, w celu 

zwi�kszenia czytelno�ci, zdecydowano przedstawi� 

charakterystyki cz�stotliwo�ciowe elementów stanowiska 

probierczego tylko dla harmonicznych nieparzystych  

od 0 do 19.  

Dla pełniejszej analizy zjawisk zachodz�cych  

na stanowisku probierczym wykonano dodatkowo pomiar 

charakterystyki pr�dowo napi�ciowej transformatora 

regulacyjnego TRS-10 oraz wyznaczono indukcyjno�� 

uzwojenia wtórnego transformatora probierczego TP-60. 

 

4. WYNIKI POMIARÓW I ICH ANALIZA 
 
4.1. Przebiegi pr�du pobieranego przez stanowisko z sieci  
       zasilaj�cej 
 

Na rysunku 2 przedstawiono przebiegi pr�du Izas 

pobieranego z sieci zasilaj�cej przez stanowisko obci��one 7 

r�kawicami przy ró�nych warto�ciach napi�cia 

regulacyjnego Uat. Przebiegi obejmuj� jeden okres pr�du 

mieszcz�cy si� miedzy przej�ciami przez zero 

odpowiadaj�cych im sygnałów napi�cia. Na podstawie 

kształtu przebiegów oraz faktu ich zale�no�ci od warto�ci 

napi�cia mo�na wnioskowa�, �e w układzie wyst�puje 

ferrorezonans pr�dów na równoległym poł�czeniu 

indukcyjno�ci transformatorów regulacyjnego i probierczego 

oraz pojemno�ci badanego sprz�tu dielektrycznego.  

 

 
 

Rys. 2. Przebiegi pr�du Izas układu obci��onego 7 r�kawicami dla 

ró�nych napi�� transformatora regulacyjnego Uat 

 
4.2. Charakterystyki pr�dowo-napi�ciowe  
       transformatora regulacyjnego TRS-10 
 

Na rysunku 3 zaprezentowano charakterystyk� 

pr�dowo-napi�ciow� |Uzas| = f(|Izas|) transformatora TRS-10.  

Na podstawie charakterystyki mo�na wnioskowa�, �e przy 

znamionowym napi�ciu sieci zasilaj�cej o warto�ci 

skutecznej |Uzas| = 230V rdze� transformatora TRS-10 

pracuje w stanie nasycenia. 

 

 
 

Rys. 3. Charakterystyka pr�dowo-napi�ciowa |Uzas| = f(|Izas|) 

nieobci��onego transformatora TRS-10 

 

Przedstawione na rysunku 4 zale�no�ci napi�cia strony 

wtórnej od pr�du strony pierwotnej |Uat| = f(|Izas|) 

potwierdzaj� przypuszczenie wyst�powania zjawiska 

ferrorezonansu zachodz�cego w transformatorze TRS-10. 

Typowo ferrorezonansowy kształt ma charakterystyka dla 

układu obci��onego pojemno�ci� 7 r�kawic izolacyjnych. 
 

 
 

Rys. 4. Charakterystyki pr�dowo-napi�ciowe |Uat| = f(|Izas|) 

transformatora TRS-10 przy ró�nych obci��eniach 
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4.3. Przekładnia napi�ciowa obci��oneuo transformatora  

       reuulacyjneuo TRS-10 

 

Rysunek 5 przedstawia rodziny charakterystyk cz�sto-

tliwo�ciowych przekładni napi�ciowej Uat/Uzas obci��onego 

transformatora TRS-10 dla ró�nych obci��e� układu.  

Na wi�kszo�ci charakterystyk wida� wyra�ne podwy�szenie 

przekładni dla trzeciej harmonicznej. Prawdopodobnie jest to 

spowodowane wysokimi warto�ciami amplitudy trzeciej 

harmonicznej znacznie odkształconych przebiegów pr�du 

zasilaj�cego stanowisko Izas wynikaj�cych z nasycenia 

rdzenia tego transformatora. 

 

a)  

 

b)  

 

c)  
 

Rys. 5. Charakterystyki cz�stotliwo�ciowe przekładni napi�ciowej 

obci��onego transformatora TRS-10,  

obci��enie układu: a) 0 r�kawic, b) 2 r�kawice, c) 7 r�kawic 

 

4.4. Przekładnia napi�ciowa obci��oneuo transformatora  

       probierczeuo TP-60 

 

Na rysunku 6 przedstawiono rodziny charakterystyk 

cz�stotliwo�ciowych przekładni napi�ciowej obci��onego 

transformatora probierczego TP-60 dla ró�nych warto�ci 

obci��e� układu. Dla układu nieobci��onego (rys. 6a), 

niezale�nie od warto�ci napi�cia probierczego Utp, wida� 

ponad 8 krotne zwi�kszenie przekładni dla 11 harmonicznej. 

Przy obci��eniu dwoma r�kawicami (rys. 6b) około 4 krotne 

zwi�kszenie przekładni wyst�puje dla 5 harmonicznej, 

natomiast dla obci��enia siedmioma r�kawicami (rys. 6c) 

około 4 krotne zwi�kszenie przekładni wyst�puje dla  

3 harmonicznej. Po przekroczeniu wskazanych maksimów, 

wraz ze wzrostem cz�stotliwo�ci znacznie maleje warto�� 

przekładni. Prawdopodobnie powodem takiego przebiegu 

charakterystyk jest zjawisko liniowego rezonansu napi��. 

Przebiegi charakterystyk maj� typowy kształt przebiegu 

zale�no�ci napi�cia na kondensatorze od cz�stotliwo�ci  

w szeregowym obwodzie rezonansowym, szczególnie  

dla Utp = 20 kV.  

 

a)  
 

b)  

 

c)  
 

Rys. 6. Charakterystyki cz�stotliwo�ciowe przekładni napi�ciowej 

obci��onego transformatora TP-60,  

obci��enie: a) 0 r�kawic, b) 2 r�kawice, c) 7 r�kawic 

 

W celu weryfikacji hipotezy o rezonansie oszacowano 

pojemno�ci obci��e� układu oraz indukcyjno�� uzwojenia 

wtórnego transformatora probierczego TP-60 na zakresie, na 

którym pracuje, do 30 kV. 

W obliczeniach pojemno�ci przyj�to, �e obci��enie 

układu ma charakter �ci�le pojemno�ciowy. Obliczenia 

wykonano dla podstawowej harmonicznej napi�cia Utp  

i pr�du Itp. Reaktancja XC0 i pojemno�� C0 szyn 

wysokonapi�ciowych wraz z dzielnikiem pojemno�ciowym: 
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gdzie: U1tp0, I1tp0 – amplitudy podstawowej składowej 

harmonicznej napi�cia i pr�du przy obci��eniu stanowiska 

tylko szynami wysokonapi�ciowymi i dzielnikiem napi�cia. 

 

Szacunkow� pojemno�� jednej r�kawicy obliczono  

na podstawie reaktancji układu obci��onego 7 r�kawicami: 
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gdzie: XC7, C7, U1tp7, I1tp7, – odpowiednio, reaktancja  

i pojemno�� układu oraz amplitudy podstawowej 

harmonicznej napi�cia i pr�du przy obci��eniu stanowiska  

7 r�kawicami wraz z szynami wysokonapi�ciowymi 

i dzielnikiem napi�cia, C1, – pojemno�� 1 r�kawicy. 

 

Indukcyjno�� uzwojenia wtórnego transformatora  

TP-60 oszacowano wykonuj�c pomiary po odł�czeniu 

transformatora od układu. Zmierzono rezystancj� uzwojenia 

multimetrem BRYMEN 869 natomiast impedancj� 

wyznaczono metod� techniczn� mierz�c napi�cie 

multimetrem BRYMEN 869 a pr�d multimetrem 

FLUKE 85. Uzyskano warto�ci reaktancji i indukcyjno�ci: 
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Na podstawie oszacowanych pojemno�ci  

i indukcyjno�ci Ltp uzwojenia transformatora TP-60 

obliczono cz�stotliwo�ci rezonansowe dla 3 stosowanych 

obci��e�, tj.: bez r�kawic, 2 r�kawicami i 7 r�kawicami. 
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Uzyskane cz�stotliwo�ci rezonansowe s� mniejsze ni� 

cz�stotliwo�ci harmonicznych dla których wyst�powały 

maksima charakterystyk przekładni napi�ciowej 

transformatora probierczego TP-60 (rys. 6). Te rozbie�no�ci 

mo�na wyja�ni� tym, �e indukcyjno�� uzwojenia wtórnego 

została wyznaczona przy otwartym obwodzie uzwojenia 

pierwotnego natomiast w trakcie pracy obwodu uzwojenie 

pierwotne pracuje w obwodzie zamkni�tym. Zamkni�cie 

obwodu uzwojenia pierwotnego obni�a indukcyjno�� 

zast�pcz� widzian� od strony uzwojenia wtórnego 

powoduj�c podwy�szenie cz�stotliwo�ci rezonansowych.  

 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

W artykule przedstawiono sposób realizacji pomiarów i 

wyniki badania stanowiska do wysokonapi�ciowych prób 

izolacji przeprowadzonych w celu wykrycia przyczyn 

powstawania zniekształce� napi�cia probierczego. 

Zaprezentowano charakterystyki elementów stanowiska 

wyznaczone na podstawie wykonanych pomiarów. 

Analiza uzyskanych charakterystyk pozwoliła 

stwierdzi� nast�puj�ce przyczyny zniekształcania napi�cia 

probierczego i pr�dów. Głównym powodem zniekształce� 

jest znaczne nasycanie rdzenia transformatora regulacyjnego 

TRS-10. Ze wzgl�du na pojemno�ciowy charakter 

obci��enia układu zachodzi zjawisko ferrorezonasu pr�dów 

daj�ce silne zniekształcenie pr�dów i napi��. Drugim 

niekorzystnym zjawiskiem jest liniowy rezonans napi��  

w wysokonapi�ciowym układzie probierczym. Powoduje on 

zwi�kszenie zniekształcenia napi�cia probierczego. 

Aby uzyska� prawidłowe warunki prób 

wysokonapi�ciowych trzeba odpowiednio dobra� elementy 

stanowiska probierczego, to b�dzie przedmiotem dalszych 

bada� 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

1. Chulist P.: Wyznaczenie charakterystyk elementów 

układu stanowiska do badania elektroizolacyjnego 

sprz�tu ochronnego, Praca magisterska, WIEiA UZ, 

Zielona Góra 2016. 

2. PN-EN 60903:2006 - Prace pod napi�ciem - R�kawice z 

materiału izolacyjnego  

3. PN-EN 50321:2002 - Obuwie elektroizolacyjne do 

pracy przy instalacjach niskiego napi�cia 

 

 

RESEARCH AND ANALYSIS OF ELECTRICAL PROPERTIES 

OF LABORATORY STATION FOR HIGH-VOLTAGE TESTS OF INSULATION 
 

This article deals with the analysis of the electrical circuit of the electrical insulating equipment inspection stand.  

The test stand consists of two transformers, the TRS-10 regulator and the TP-60 tester. The test voltage can be adjusted  

from 0 to 30 KV. During the operation of the station it was found that the test voltage is significantly deformed. In order to 

know the causes of distortion, measurements of voltage and current signals were made at three locations of the circuit. Signal 

samples were subjected to spectral analysis and the characteristics of system components were designated. Analysis of the 

results showed that the cause of the distortion is the operation of one of the transformers in the saturation state. The signals  

of currents obtained for different settings of the transformer have a deformed waveform (fig. 2), typical of the ferroresonance 

phenomenon. The occurrence of this phenomenon confirms the course of the characteristic (Fig. 4). The second observed 

unfavorable phenomenon is resonance of voltages in the high voltage circuit, resulting in the strengthening of selected 

harmonics of voltage.  This phenomenon can be observed on the basis of the shape of frequency characteristics of the loaded 

test transformer TP-60 (Fig. 6). 

 

Keywords: electro-insulating equipment testing, spectral analysis, frequency response, ferroresonance of currents. 
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Streszczenie: W pracy omówione zostały wymagania zawarte  

w normach i rozporz�dzeniach, dotycz�ce technik wykonywania 

pomiarów oraz graniczne warto�ci amplitud harmonicznych pr�du 

współczesnych lamp elektrycznych. Opisano stanowisko 

pomiarowe oraz wyniki pomiarów i analizy cz�stotliwo�ciowej 

napi�cia i pr�dów dwunastu lamp wyposa�onych w ró�ne rodzaje 

�ródeł �wiatła, wykonanych przez ró�nych producentów. 

Przedstawione wyniki ocenione zostały pod k�tem zgodno�ci z 

regulacjami prawnymi. Uzyskane wyniki potwierdziły, �e lampy 

energooszcz�dne pobieraj� pr�d silnie odkształcony, a amplitudy 

harmonicznych znacznie przekraczaj� dopuszczalne warto�ci.  
 
Słowa kluczowe: odbiorniki zniekształcaj�ce, urz�dzenia 

o�wietleniowe, THD, harmoniczne. 

 

1. WST�P  
 

Współczesne tzw. energooszcz�dne �ródła �wiatła 

charakteryzuj� si� coraz lepszymi parametrami �wiecenia. 

Maj� coraz wi�ksz� sprawno�� przy jednoczesnej poprawie 

współczynnika oddawania barw. Jednak jako odbiorniki 

elektryczne, ze wzgl�du na niezb�dne elektroniczne układy 

dopasowuj�ce w postaci zasilaczy impulsowych lub układów 

stabilizacyjno-zapłonowych [1], pobieraj� odkształcony 

pr�d. Generowane s� wy�sze harmoniczne pr�du, które, 

przez impedancj� sieci, powoduj� zniekształcanie napi�cia. 

Oznacza to pogorszenie jako�ci energii elektrycznej 

okre�lonej parametrami zawartymi w normie [2].  

Przedmiotem bada� opisanych w tym artykule była 

zawarto�� wy�szych harmonicznych pr�du pobieranego 

przez wybrane powszechnie u�ywane lampy wykonane z 

zastosowaniem ró�nych rodzajów �ródeł �wiatła, przez 

ró�nych producentów. Pomiary, oraz obliczenia prowadz�ce 

do uzyskanych wyników wykonano zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Polskich Normach [3] i [4]. Odst�pstwem od 

tych norm było zasilanie badanych odbiorników 

odkształconym napi�ciem z sieci, czyli tak jak w typowych 

warunkach pracy.  

Dla przebadanych odbiorników wyznaczono warto�ci 

współczynnika THD pr�du przyj�tego jako wska�nik jako�ci 

energii elektrycznej (m. in. na podstawie wymaga� 
zawartych w rozporz�dzeniach [5] i [6]).  

Zagadnienia poruszane w artykule były tematem pracy 

dyplomowej [7] realizowanej w Instytucie Metrologii, 

Elektroniki i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE 
PRZEPROWADZANIA ANALIZY 
CZ�STOTLIWO�CIOWEJ PR�DU LAMP 

 
Przy wyznaczaniu harmonicznych pr�du odbiorników 

elektrycznych do cz�stotliwo�ci 9 kHz zastosowanie ma 

norma [3]. Badane urz�dzenie powinno pracowa�  
w warunkach znamionowych, przy podstawowej 

cz�stotliwo�ci napi�cia sieci zasilaj�cej 50 Hz lub 60 Hz. 

Wymagania ogólne zawarte w normie [4] okre�laj�,  
�e próbkowanie ma by� synchroniczne a czas obserwacji 

powinien wynosi� 200 ms. Dla cz�stotliwo�ci 50 Hz oznacza 

to próbkowanie dziesi�ciu okresów sygnałów.  

Zdefiniowane w normie [4] poziomy dopuszczalne 

harmonicznych pr�du lamp, w zale�no�ci od mocy, 

przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tabela 1. Poziomy dopuszczalne harmonicznych pr�du dla �ródeł 

�wiatła na podstawie [4]. Oznaczenia: In max [%] – dopuszczalny 

pr�d harmonicznej wyra�ony w stosunku do pr�du zasilania,  

In max [mA/W] - dopuszczalny pr�d harmonicznej w stosunku  

do mocy odbiornika, � – współczynnik mocy 

 

 �ródło �wiatła o mocy: 

P > 25 W 
�arówki, �wietlówki  

oraz LED 

P ≤ 25 W 
�wietlówki 

Rz�d 

harmonicznej  

n 
In max [%] In max [mA/W] 

2 2 brak wymaga� 

3 30 � 3,4 

5 10 1,9 

7 7 1 

9 5 0,5 

11 3 0,35 

13 ≤ n ≤ 39 

(tylko nieparzyste 

n) 
3 

n

3,85
 

 

W normie [4] nie sprecyzowano poziomów dopuszczalnych 

emisji harmonicznych pr�du dla lamp LED o mocy poni�ej 

25 W. Lampy zawieraj�ce półprzewodnikowe �ródła �wiatła 

obj�te s� jedynie wymaganiami dotycz�cymi współczynnika 

mocy zawartymi w rozporz�dzeniach [5] i [6], 

przedstawionymi w tabeli 2. 
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Tcbelc 2. Wymcgcnic dotycz�ce współczynnikc mocy 

zcmienników klcsycznych �crówek [5], [6] 

 

�wietlówki kompcktowe �ródłc LED 

Moc  Wsp. mocy Moc Wsp. mocy 

P < 2 W brck wymcgc� 
P < 25W � ≥ 0,55 

2 W < P ≤ 5 W � > 0,4 

5 W < P ≤ 25 W � > 0,5 
P ≥ 25 W � ≥ 0,90 

P > 25 W � > 0,9 

 

Lcmpy wyposc�one w ró�ne �ródłc �wictłc, jcko 

odbiorniki elektryczne, podlegcj� ró�nym cktom prcwnym  

w zcle�no�ci od rodzcju i mocy. Nc rysunku 1 

przedstcwiono dicgrcm obrczuj�cy podlegcnie rodzcjów 

urz�dze� o�wietleniowych uregulowcniom prcwnym, 

normom [3], [4] i rozporz�dzeniom [5], [6]. 

 

 
 
Rys. 1. Regulccje dotycz�ce bcdcnych urz�dze� o�wietleniowych 

 

3. STANOWISKO POMIAROWE 
 

Pomicry polegcły nc rejestrccji próbek przebiegów 

ncpi�cic i pr�du. Bcdcne odbiorniki zcsilcno ncpi�ciem 

zncmionowym 230 V z sieci elektroenergetycznej. W celu 

uzyskcnic oddzielenic gclwcnicznego orcz dopcsowcnic 

sygncłów do wej�� kcrty pomicrowej wykorzystcno dwc 

obci��one przekłcdniki pr�dowe. Trcnsformctor T1 słu�y do 

pomicru pr�du, który jest proporcjonclny do ncpi�cic nc 

rezystorze R1. Spcdek ncpi�cic nc rezystorze R2 jest 

proporcjonclny, zc po�rednictwem trcnsformctorc T2, do 

pr�du płyn�cego przez rezystor R3 proporcjonclnego do 

mierzonego ncpi�cic.  

Pomicry wykonywcno zc pomoc� kcrty ckwizycji 

dcnych DcqBocrd/1005 firmy Mecsurement Computing 

wyposc�onej w 16-bitowy przetwornik A/C. Schemct 

stcnowiskc pomicrowego przedstcwiony jest nc rysunku 2. 
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Rys. 2. Schemct stcnowiskc pomicrowego, ozncczenic:  
P1 – �ródło �wictłc, T1 – przekłcdnik do pomicru pr�du,  

T2 – przekłcdnik do pomicru ncpi�cic, R1-R3- rezystory,  

DAQ 1005 – kcrtc ckwizycji dcnych 

 

Zcstosowcne przekłcdniki pr�dowe wprowcdzcj� 
niewielkie znieksztcłcenic pr�dów o nct��eniu do 1 A.  

Z chcrckterystyk cz�stotliwo�ciowych bł�dów cmplitudy 

tych przekłcdników, przedstcwionych w prcccch [8] i [9] 

wynikc, �e do cz�stotliwo�ci 2000 Hz bł�d cmplitudy jest 

rz�du 1%. Niepewno�� pomicru modułu hcrmonicznych  

w zcstosowcnym ukłcdzie szccuje si� nc 2%. 

 

4. REALIZACJA POMIARÓW 
 

Impulsowy chcrckter mierzonych pr�dów wymcgc 

znccznej cz�stotliwo�ci próbkowcnic. Zcstosowcno 

cz�stotliwo�� próbkowcnic 40 kHz, do cnclizy brcno 8000 

próbek przypcdcj�cych nc 10 okresów sygncłu. Zcpewniono 

synchronizccj� próbkowcnic tylko cz��ciowo, bior�c do 

cnclizy zestcw próbek przypcdcj�cy nc ccłkowit� liczb� 10 

okresów sygncłu. Z powodu wchc� cz�stotliwo�ci sieciowej, 

odnotowcno niewielki przeciek widmc, który redukowcno 

przez zcstosowcnie oknc Hcnningc. 

Wykorzystywcny ukłcd ckwizycji nie zcwierc filtru 

cntyclicsingowego. Nc rysunku 3. przedstcwione jest pełne 

widmo uzyskcne nc podstcwie zebrcnych próbek. Widc� nc 

nim tendencj� do spcdku cmplitud hcrmonicznych w micr� 
wzrostu cz�stotliwo�ci orcz, �e cmplitudy hcrmonicznych  

o cz�stotliwo�cicch bliskich połowy cz�stotliwo�ci 

próbkowcnic s� około 100 rczy mniejsze od cmplitud 

hcrmonicznych brcnych do oceny znieksztcłcenic pr�du. Nc 

tej podstcwie uzncno, �e wpływ clicsingu jest niewielki, nie 

zmienic uzyskcnych wyników w znccz�cy sposób.  

 

 
 

Rys. 3. Pełne widmo cmplitudowe pr�du �wietlówki o mocy 15 W 

uzyskcne nc podstcwie zebrcnych próbek 

 

Amplitudy skłcdowych hcrmonicznych wyzncczcne 

były zc pomoc� szybkiej trcnsformcty Fourierc (FFT). 

Dysponuj�c próbkcmi orcz widmem sygncłów ncpi�cic 

i pr�du obliczono wymcgcne wskc�niki: 

- współczynnik odksztcłcenic pr�du: 
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gdzie: In - amplituda n-tej harmonicznej pr�du; 

N – liczba próbek, N = 8000;  

u[k], i[k] – próbki napi�cia i pr�du; 

P, S – moc czynna, moc pozorna. 

 

5. WYNIKI POMIARÓW I ICH ANALIZA 
 

Zrealizowano pomiary napi�cia i pr�dów dwunastu 

lamp ró�nych producentów, wykonanych ró�nymi 

technologiami i o ró�nych mocach znamionowych.  

Na rysunku 4. przedstawione s� przykładowe przebiegi 

napi�cia i pr�du lamp z ró�nego rodzaju �ródłami �wiatła. 

Przebieg czasowy pr�du klasycznej �arówki jest bardzo 

zbli�ony do kształtu przebiegu napi�cia, pr�dy �wietlówki 

oraz lampy LED maj� charakter impulsowy. 

 

 
 

Rys. 4. Przykładowe przebiegi czasowe napi�cia, pr�du 

ró�nych rodzajów �ródeł �wiatła 

 

Na rysunku 5. przedstawione jest przykładowe widmo 

pr�du �wietlówki kompaktowej uzyskane bezpo�rednio  

na podstawie próbek oraz po nało�eniu okna Hanninga. 

Porównanie obrazów widm wskazuje na obecno�� 

niewielkiego przecieku widma. Zastosowanie okna 

Hanninga ogranicza to zjawisko. Widoczny tutaj przeciek 

widma nie ma znacz�cego wpływu na wyznaczane 

amplitudy harmonicznych. 

 

 
 

Rys. 5. Przykładowe widmo pr�du �wietlówki 

Rysunek 6 przedstawia widma wszystkich 

przebadanych odbiorników z zaznaczonymi warto�ciami 

dopuszczalnymi (podanymi w tabeli 1.) dla poszczególnych 

harmonicznych. Wskazane tutaj warto�ci dopuszczalne nie 

dotycz� lamp LED o mocy poni�ej 25 W, jednak zaznaczono 

je na wykresach w celach pogl�dowych. 

 

  

  

  

  

  

  
 

Rys. 6. Widma pr�du badanych �ródeł �wiatła z zaznaczonymi 

warto�ciami dopuszczalnymi 

 

Na podstawie uzyskanych amplitud harmonicznych 

napi�cia i pr�du obliczono warto�ci współczynnika mocy λ  

i THD. Wyniki zestawiono w tabeli 3.  

W przypadku lamp energooszcz�dnych amplitudy 

wy�szych harmonicznych znacznie przekraczaj� warto�ci 

dopuszczalne okre�lone w normie [4] a współczynnik THD 

pr�du jest bardzo du�y. Wyj�tek stanowi jedna lampa LED, 

której współczynnik THD jest o połow� ni�szy od 
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pozostałych. Dwie lampy LED maj� za niski współczynnik 

mocy w stosunku do wymaga�. Jedynie harmoniczne 

pr�dów badanych �arówek nie przekraczaj� dopuszczalnych 

warto�ci. Współczynnik THD jest niski, a jego warto�� 
wynika jedynie z odkształcenia napi�cia zasilaj�cego. 

 
Tabela 3. Warto�ci współczynnika mocy i THD pr�du 

 

�ródło 

�wiatła 
λ 

THD 

[%] 

�ródło 

�wiatła 
λ 

THD 

[%] 

 �1 60 W 0,9998 3,35  LED1 10 W 0,430 182,7 

 �2 100 W 0,9999 3,33  LED2 5 W 0,528 132,2 

 �1 5 W 0,575 122,8  LED3 10 W 0,615 120,5 

 �2 11 W 0,565 122,5  LED4 4,3 W 0,439 171,2 

 �3 15 W 0,577 113,1  LED5 5 W 0,511 58,8 

 �4 15 W 0,558 120,4  LED6 10 W 0,466 139,7 

 

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Przedmiotem pracy s� wła�ciwo�ci lamp jako 

odbiorników energii elektrycznej. Przedstawiono wymagania 

normatywne dotycz�ce bada� odbiorników elektrycznych 

oraz samych odbiorników. Opisano stanowisko pomiarowe, 

sposób realizacji pomiarów i wyznaczania parametrów oraz 

przedstawiono uzyskane wyniki. 

Badaniami obj�to klasyczne �arówki, lampy z diodami 

elektroluminescencyjnymi oraz �wietlówki kompaktowe. 

Badano pojedyncze egzemplarze lamp elektrycznych 

pochodz�ce od ró�nych producentów i o ró�nych mocach. 

Na tej podstawie nie mo�na wyci�ga� wniosków o znaczeniu 

statystycznym jednak wyłania si� pewien obraz wła�ciwo�ci 

badanych urz�dze�.  
Spo�ród przebadanych urz�dze� �wietlówki 

kompaktowe oraz lampy LED pobieraj� silnie odkształcony 

pr�d, natomiast lampy �arowe spełniaj� wymagania stawiane 

w normach. �wietlówki cechuj� si� zgodno�ci� tylko z 

parametrami okre�lonymi w dyrektywach. W przypadku 

wszystkich przebadanych lamp wyładowczych przekraczane 

s� dopuszczalne warto�ci poszczególnych harmonicznych 

pr�du. Podobny poziom harmonicznych i odkształce� 
wykazuj� lampy LED, jednak te o mocy poni�ej 25 W nie 

podlegaj� normie [4].  

Bior�c pod uwag� zbli�one zawarto�ci amplitud 

wy�szych harmonicznych pr�du �wietlówek kompaktowych 

i lamp LED (tab. 3.) pojawia si� w�tpliwo�� czy to dobrze, 

�e norma [4] nie obejmuje lamp wyposa�onych w �ródła 

�wiatła LED o mocy do 25 W. 

Powszechne wydaje si� by� zjawisko niespełniania 

wymaga� zawartych w regulacjach prawnych przez  

tzw. energooszcz�dne urz�dzenia o�wietleniowe. 
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RESEARCH OF ELECTRICAL LAMP PROPERTIES EQUIPPED IN SELECTED  

TYPES OF LIGHT SOURCES AS ELECTRIC ENERGY RECEIVERS 
 

The paper describes the requirements for measurement techniques and current harmonic levels of lighting lamps 

contained in the EN standards and Regulations of the European Commission. Laboratory station and equipment used for 

frequency analysis has been presented. Voltage and current measurements of twelve lamps were made. Classical bulbs, 

compact fluorescent lamps and LED lamps are included in the study. Single specimens of electricity receivers from different 

manufacturers were examined. To prevent presence of aliasing phenomenon a sampling rate of 40 kHz was used. The applied 

measurement system did not adjust the sampling frequency to the frequency of the power grid. The imposition of Hanning’s 

window on the frequency spectrum led to conclusion, that spectral leakage was insignificant and did not caused difficulties in 

correct interpretation of the spectrum. The results of the measurements are presented and interpreted. It has been confirmed, 

that energy-efficient lamps draw strongly deformed current. It seems that, it is widespread, that requirements contained in the 

regulations and standards are not satisfied. 

 

Keywords: distorting load, lighting lamps, THD, harmonics. 
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Streszczenie: Zaprezentowano system do stabilizacji temperatury 

rezystorów wzorcowych podczas ich wzorcowania z bardzo 

wysok� dokładno�ci�. Podstawowym elementem tego systemu jest 

komora pomiarowa z modułami Peltiera. Przedstawiono

konstrukcj� tej komory i wyniki wst�pnych bada� stabilno�ci 

długoterminowej temperatury z uwzgl�dnieniem wpływu 

warunków otoczenia na dokładno�� systemu. System zapewnia 

długoterminow� stało�� temperatury 23°C wewn�trz komory 

z niestało�ci� ±0,02°C.  

Słowa kluczowe: pomiary rezystancji, stabilizacja temperatury.  

1. WPROWADZENIE

Najdokładniejsze pomiary rezystancji wymagaj�

ograniczenia wpływu czynników obni�aj�cych dokładno��

pomiarów. Jednym z bardzo istotnych czynników 

wpływaj�cych na dokładno�� pomiarów rezystancji 

rezystorów [1] jest zmiana temperatury otoczenia 

rezystorów. W przypadku wykonywania pomiarów  z bardzo 

du�� dokładno�ci� konieczna jest stabilizacja temperatury 

nie tylko pomieszczenia laboratoryjnego, ale niezb�dna jest 

równie� dodatkowa termostatyzacja porównywanych 

rezystorów zapewniaj�ca du�� stało�� ich temperatury  

2. KOMORA POMIAROWA  

2.1. Zało�enia 
W celu zapewnienia odpowiedniej stabilizacji 

termicznej wzorców rezystancji przeznaczonych do 

u�ytkowania w powietrzu opracowano komor� pomiarow�

z systemem do stabilizacji temperatury w jej wn�trzu. 

Z zało�enia ma ona by� u�ytkowana w klimatyzowanych 

pomieszczeniach laboratoriów wzorcuj�cych, w których 

temperatura powietrza wynosi (23 ±1) °C� Przyj�to, �e 

system powinien zapewnia� stabilizacj� termiczn� na 

poziomie nie mniejszym ni� ±0,02 °C����������������������

��������

2.2. Konstrukcja komory i system stabilizacji  

temperatury 

a) 

b) 

Rys. 1. Zaprojektowana i wykonana termostatyzowana komora 

pomiarowa; a) rzut izometryczny komory: 1 – obudowa 

aluminiowa, 2 – spienione PCW, 3 – drewno, 4 – otwór na 

przewody, 5 – moduły Peltiera z radiatorem; b) widok z góry 
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Konstrukcj� komory przedstawiono na rysunku 1. Ma 

ona wewn�trzne wymiary 350 mm×350 mm×250 mm. 

Aluminiowa obudowa komory (1) odizolowana jest cieplnie 

od otoczenia płytami ze spienionego PCW (2). Dodatkowo 

celem usztywnienia konstrukcji komory i zabezpieczenia 

płyt PCW przed uszkodzeniami mechanicznymi, ma ona 

zewn�trzn� osłon� (4) wykonan� z drewna, która zapewnia 

dodatkow� izolacj� ciepln�. Na bocznych �ciankach 

aluminiowej obudowy umieszczono dwa moduły Peltiera 

o wymiarach 40 mm × 40 mm, ka�dy o maksymalnej mocy 

43 W. Jedna z płytek ceramicznych modułu Peltiera ulega 

grzaniu, a druga chłodzeniu. Odprowadzenie energii cieplnej 

do otoczenia z zewn�trznej strony modułu zapewniaj�

radiatory (5. Przylegaj�ca aluminiowa obudowa komory (1) 

do drugiej strony modułu zapewnia rozprowadzenie energii 

cieplnej w komorze. W zale�no�ci od kierunku pr�du 

przepływaj�cego przez moduły Peltiera mo�liwe jest 

uzyskanie temperatury w komorze wy�szej lub ni�szej od 

temperatury otoczenia. Moduły Peltiera sterowane s�

z kontrolera temperatury TEC Temperature Controller TC M 

PCB firmy Electron Dynamics który reguluje pr�dem 

zasilania modułów i umo�liwia zmian� jego polaryzacji (rys. 

2). Według danych producenta kontroler ten mo�e zapewni�

stało�� temperatury z niedokładno�ci� ±0.001°C�����

Rys. 2. System do stabilizacji temperatury w komorze pomiarowej 

Kontroler temperatury jest regulatorem proporcjonalno-

całkuj�co-ró�niczkuj�cym (PID). Współpracuje on 

z czujnikiem rezystancyjnym Pt-100 umieszczonym 

w komorze pomiarowej. Programuje si� go z komputera 

zewn�trznego, przył�czonego poprzez interfejs USB. 

3. WYNIKI BADA�  

3.1. Badanie stabilno�ci długoterminowej 
Kontroler temperatury miał za zadanie doprowadzi�

temperatur� powietrza wewn�trz komory do zadanej 

warto�ci i nast�pnie utrzyma� j� przez minimum 48 godzin. 

��������� �������� ���������
�	
�����
� ����� ���� ���°C��

����������� �������� termometrem firmy Dotsmann 

P-795 zamontowanym wewn�trz komory. Odczyty 

temperatury wykonywano co 60 sekund. Wyniki pomiarów 

zarejestrowano w pami�ci komputera za pomoc�

oprogramowania firmy Dotsmann. Rozdzielczo�� u�ytego 

termometru wynosiła ±0,001°C� ���. W trakcie bada� w 

laboratorium panowała temperatura (23±1)°C�� ��	����������
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Rys. 3. Zarejestrowane zmiany temperatury wewn�trz komory po 

zadaniu temperatury 21°C 

Rys. 4. Zarejestrowane zmiany temperatury wewn�trz komory po 

zadaniu temperatury 23°C 

Rys. 5. Zarejestrowane zmiany temperatury wewn�trz komory po 

zadaniu temperatury 25°C 
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3.2. Badanie wpływu temperatury i wilgotno�ci powietrza  

otoczenia kontrolera temperatury 

W celu zbadania czy na dokładno�� stabilizacji 

temperatury w komorze wpływ ma temperatura powietrza 

otaczaj�cego kontroler temperatury, umieszczono kontroler 

temperatury w komorze klimatycznej firmy ESPEC, model 

PL-1KPH. Komora klimatyczna umo�liwia regulacj�

temperatury oraz regulacj� wilgotno�ci powietrza.  

Stabilno�� temperatury i wilgotno�ci wynosi ±0,3�±2,5���4��
Pozostała cz��� systemu (komora i komputer) pozostały 

poza komor� klimatyczn�.  

W pierwszej kolejno�ci zbadano jak wpływa zmiana 

temperatury powietrza otaczaj�cego kontroler na dokładno��

stabilizacji temperatury w komorze pomiarowej. Kontroler 

miał za zadanie utrzyma� temperatur� ��°C�� ��������

���������� firmy Dotsmann P-795 zamontowano 

wewn�trz komory. Wyniki pomiarów zarejestrowano w 

pami�ci komputera za pomoc� oprogramowania firmy 

Dotsmann.� �������
���	�������������
��������������

������
�����
�����������°C�����°C�����������°C���

���������������� �����	��
�������������
��������
������
� ����� Temperatura powietrza w laboratorium w 

trakcie bada� wynosiła 23 ±1°C�� 
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Rys. 6. Wpływ temperatury otoczenia kontrolera na dokładno��

stabilizacji temperatury 

�

�
Rys. 7. Wpływ wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza otoczenia 

kontrolera na dokładno�� stabilizacji temperatury 

Nast�pnie zbadano jak wpływa zmiana wilgotno�ci 

powietrza otaczaj�cego kontroler na dokładno�� pracy 

opracowanego systemu termostatyzacji. Ponownie kontroler 

temperatury umieszczono w komorze klimatycznej ESPEC. 

Zadaniem kontrolera temperatury było utrzymywanie 

temperatury powietrza w komorze pomiarowej23 °C��
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4. PODSUMOWANIE 

W referacie przedstawiono opracowany system 

stabilizacji temperatury wzorców rezystancji w trakcie ich 

wzorcowania z najwy�sz� dokładno�ci�. Jak wynika 

z zaprezentowanych wyników bada� stabilno�ci 

długoterminowej (rysunki 3, 4, 5), system umo�liwia 

utrzymanie temperatury w komorze pomiarowej 

z niedokładno�ci� ±0,015°C. Z przeprowadzonych bada�

wpływu warunków otoczenia na kontroler temperatury 

wynika, �e w rozpatrywanych przedziałach temperatury 

i wilgotno�ci powietrza, jego dokładno�� regulacji nie zale�y 

od warunków otoczenia (rysunki 6, 7). Celem bada� było 

okre�lenie poziomu stabilizacji temperatury, dlatego 

niepewno�� pomiaru wskaza� bezwzgl�dnych warto�ci 

temperatury pomini�to. Obecnie trwaj� dalsze prace nad 

systemem termostatyzacji, przewidywane s� kolejne testy. 

Komora pomiarowa była projektowana z my�l�

o zastosowaniu jej w precyzyjnych pomiarach rezystancji 

rezystorów wzorcowych, jednak du�e wymiary komory 

umo�liwiaj� zastosowanie jej równie� do innych celów. 
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Praca sfinansowana z flndlszy Narodowego Centrlm Bada�

i Rozwojl w ramach Programl Bada� Stosowanych, projekt  

PBS3/A4/11/2015 

TEMPERATURE STABILIZATION SYSTEM FOR CONTROLLING TEMPERATURE  

IN MEASUREMENT CHAMBER 

One of the factor that infllence acclracy of resistance measlrements is temperatlre change dlring measlrements. This 

paper describes a system to maintain stable air temperatlre in a measlrement chamber. The aim of the system is to stabilize 

temperatlre of resistance standards dlring measlrements. Presented system consist of a measlrement chamber and 

temperatlre controller. In this paper the constrlction of the measlrement chamber and the temperatlre controller is 

disclssed. Moreover resllts of the system stabilization tests are presented.  

The designed and tested stabilization system maintains settled air temperatlre with the acclracy ±0.015 °C�� �����

����������������������������������������������������������������������������
��
��

Keywords: resistance measlrements, temperatlre stabilization system. 
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Streszczenie: W referacie przedstawiono analiz� testowego mostka 

aktywnego zło�onego z kalibratorów INMEL 7000 jako �ródeł 

napi�cia i elektrometru Keithley 6517B jako detektora stanu 

niezrównowa�enia. Przedstawiono wst�pne testy mostka. 

Zaprezentowano algorytmy pomiarowe, a tak�e pomiary testowe. 

W wyniku testów stwierdzono, i� dla rezystancji rz�du M� i G� 

konieczne jest zastosowanie �ródeł o lepszych parametrach. 

 
Słowa kluczowe: Mostek aktywny. Pomiary du�ych rezystancji. 

 

1. WPROWADZENIE  
 

Do precyzyjnych pomiarów du�ych rezystancji stosuje 

si� zmodyfikowane mostki Wheatstone’a, np. mostki  

z precyzyjnymi dzielnikami binarnymi lub mostki aktywne. 

Mostki te umo�liwiaj� precyzyjne pomiary rezystancji  

w zakresie od 10
3
 � do 10

15
 �. 

Jednym z najbardziej dokładnych jest precyzyjny 

mostek 6000B firmy Measurement International [1]. 

Podstawowym elementem tego mostka jest 

wysokoprecyzyjny binarny dzielnik napi�cia. Mostek 

zasilany jest z zewn�trznego wysokostabilnego �ródła 

napi�cia (model 1000B). Detektor stanu niezrównowa�enia 

(Fluke 8508A, Agilent 3458A, lub Keithley 2000) 

przył�czany jest na zewn�trz mostka. Mostek pracuje  

w stanie niepełnego zrównowa�enia, a stan nierównowagi 

odczytywany jest z detektora, którym jest precyzyjny 

nanowoltomierz cyfrowy. Dokładno�� pomiarów stosunku 

rezystancji ograniczona jest dokładno�ci� tego 

nanowoltomierza. Warto�� stosunku rezystancji w zakresie 

10 kΩ - 10 MΩ, według danych producenta, mo�na 

wyznaczy� z niepewno�ci� 0,1 ppm, a w zakresie 100 MΩ - 

1 GΩ z niepewno�ci� 5 ppm [1]. Mostek 6000B umo�liwia 

pomiary rezystancji w zakresie 10 kΩ - 1 GΩ, a w 

przypadku równoległego podł�czenia rezystora 10 M� do 

rezystora mierzonego, górny zakres pomiarowy mo�e by� 

rozszerzony do 1 T�. W tym przypadku niepewno�� 

pomiarów znacznie wzrasta, si�gaj�c 500 ppm przy 1 T�. 

Pomiary rezystancji powy�ej 1 G� z du�� 

dokładno�ci� umo�liwiaj� mostki z aktywnymi ramionami.  

Twórc� takiego mostka był Lesley Henderson z NPL [2]. 

Jego schemat przedstawiono na rysunku 1.  

 

 
 

Rys. 1. Schemat mostka z aktywnymi ramionami do pomiarów 

du�ych rezystancji 

 

W mostku tym w dwóch gał�ziach znajduj� si� 

regulowane kalibrowane �ródła napi��. W stanie równowagi:  

 

.
2

1

U

U
RR NX =                              (1) 

 

Charakterystyczn� cenn� cech� tego układu jest to, �e 

detektor oraz �ródła napi�� s� poł�czone w jednym punkcie 

(w��le), który mo�e mie� potencjał masy. Wówczas 

rezystancja izolacji podł�czenia rezystorów RX i RN od strony 

�ródeł napi�ciowych U1 i U2 bocznikuje te �ródła, natomiast 

od strony detektora D bocznikuje ten detektor. Je�eli 

detektor ma mał� rezystancj�, to wpływ bocznikuj�cej 

rezystancji izolacji mo�e by� pomijalnie mały. Dokładno�� 

mostka zale�y przede wszystkim od dokładno�ci 

zastosowanych �ródeł napi�cia oraz od czuło�ci detektora 

stanu niezrównowa�enia. Nale�y, zatem zastosowa� �ródła 

napi�cia stałego o du�ej dokładno�ci oraz detektor  

o wysokiej czuło�ci i odpowiedniej dokładno�ci.  

W pierwszych mostkach aktywnych do pomiarów du�ych 

rezystancji stosowano pr�dowe detektory, którymi 

najcz��ciej były elektrometry firmy Keithley [2, 4, 5]. 

Rietveld i van der Beek wykazali, �e do pomiarów 

rezystancji do 100 GΩ mog� by� zastosowane równie� 

detektory napi�ciowe [3]. 

Obecnie mostki takie słu�� do najdokładniejszych 

pomiarów du�ych rezystancji w Narodowych Instytutach 

Metrologicznych, m.in. w National Institute of Standards 

and Technology (NIST) w USA [4] i Physikalisch-

Technische Bundesanstalt (PTB) w RFN [5].  
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Autorzy równie� pracuj� nad takim mostkiem 

aktywnym, który b�dzie pracował w realizowanym przez 

nich systemie zapewnienia spójno�ci pomiarowej wzorców 

du�ych rezystancji w Głównym Urz�dzie )iar (GU)) [6].  

 

2. MOSTEK AKTYWNY  
 

W analizie mostka aktywnego pracuj�cego w stanie 

niezrównowa�enia, przy zastosowaniu detektora pr�dowego, 

nale�y uwzgl�dni� warto�� pr�du I0 (rys. 2).  

 

 
 

Rys. 2. Schemat mostka z aktywnymi ramionami 

 

Rozwi�zuj�c układ równa� Kirchhoffa przy zało�eniu, 

�e rezystancje wewn�trzne �ródeł r1 i r2 s� pomijalnie małe 

(wówczas E1=U1, E2=U2) otrzymuje si� zale�no�� na 

mierzon� rezystancj�: 
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W przypadku zastosowania mostka w systemie 

zapewnienia spójno�ci pomiarowej, opartym na transferach 

rezystancji [5], b�dzie on słu�ył do porównywania wzorców 

du�ych rezystancji o zbli�onych warto�ciach w stosunku 1:1 

metod� przestawienia. Pomiar rezystancji RX t� metod� 

wykonuje si� w dwóch etapach. W pierwszym etapie 
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gdzie I01 jest pr�dem wskazywanym przez detektor. 

W drugim etapie nast�puje zamiana miejscami RX z RN  

i wówczas 

200202
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gdzie I02 jest pr�dem wskazywanym przez detektor po 

zamianie miejscami rezystorów wzorcowych RX i RN. 

Z zale�no�ci (3) i (4) otrzymuje si� wyra�enie:  
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Je�eli rezystancja detektora pr�dowego byłaby pomijalnie 

mała (R0=0), to wyra�enie (5), przyjmie posta�:  
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Gdyby mostek pracował w stanie równowagi (I0=0), to 

po zamianie miejscami rezystorów wzorcowych RX z RN, 

napi�cie �ródła U2 wzro�nie do ( )22

'

2 1 UUU δ+= . Wówczas 

mierzona rezystancja 

UR
U

U
RR NNX δ+== 1

2

'

2 ,                  (7) 

gdzie 

2

2

'

2
2

U

UU
U

−
=δ .  

Z zale�no�ci (7) wynika, �e warto�� wyznaczanej 

rezystancji metod� przestawienia przy stosunku RX/RN 

bliskim 1 (a zatem i jej dokładno��) w przypadku mostka 

zrównowa�onego, zale�y od dokładno�ci wzorca RN 

i stosunku napi��, który w tym przypadku ró�ni si� od 1 

o niewielk� warto�� δU. Natomiast, je�eli mostek pracuje, 

jako niezrównowa�ony nale�y uwzgl�dni� dodatkowo 

warto�ci pr�dów I01 i I02 wskazywane przez detektor 

(zale�no�� 6). Wówczas mo�e by� nieco mniejsza 

dokładno�� pomiarów, ale b�dzie znacznie krótszy czas ich 

wykonania. 

 

3. ALGORYTM POMIARÓW  
 

Algorytm pomiarów rezystancji dla mostka 

zrównowa�onego przedstawiono na rysunku 3, a dla mostka 

niezrównowa�onego na rysunku 4.  

 

 
 

Rys. 3. Algorytm pomiarów dla mostka zrównowa�onego 

 

 
 

Rys. 4. Algorytm pomiarów dla mostka niezrównowa�onego  
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Dokładno�� pomiarów zrównowa�onym mostkiem 

aktywnym jest ograniczona parametrami �ródeł 

napi�ciowych oraz nieczuło�ci� detektora zera i mo�e by� 

bardzo du�a. Jednak bardzo dokładne pomiary takim 

mostkiem s� bardzo czasochłonne ze wzgl�du na długi czas 

oczekiwania na ustalenie si� warto�ci rezystancji badanych 

rezystorów. Czasochłonno�� pomiarów mo�na znacznie 

skróci� wykonuj�c pomiary mostkiem niezrównowa�onym. 

Wówczas nale�y uwzgl�dni� warto�ci pr�dów I01 i I02 

wskazywane przez detektor (zale�no�� 6). Je�eli badane 

rezystory maj� zbli�one rezystancje, to pr�dy te maj� małe 

warto�ci i ich udział w całkowitej niepewno�ci pomiarów 

mo�e by� niewielki.  

 

4. PRZYRZ�DY ZASTOSOWANE W MOSTKU 
 

Opracowuj�c mostek aktywny dla potrzeb systemu 

zapewnienia spójno�ci pomiarowej wzorców du�ych 

rezystancji okre�lono jego zakres pomiarowy, który 

powinien wynosi� od 100 MΩ do 100 TΩ. Zało�ono, �e 

zakresy napi�ciowe �ródeł napi�� przy tym zakresie 

mierzonych rezystancji powinny wynosi� od 10 V do 

1000 V. Bior�c pod uwag� wymagania oraz dost�pno�� 

urz�dze�, które mo�na było u�y�, jako �ródła napi�cia, 

zastosowano kalibratory Inmel 7000, a jako detektor stanu 

niezrównowa�enia - elektrometr Keithley 6517B. Widok 

zestawionego testowego mostka aktywnego przedstawiono 

na rysunku 5.  

 

 
 

Rys. 5. Zestawiony testowy mostek aktywny 

 

5. OPROGRAMOWANIE MOSTKA 
 

Przed przyst�pieniem do napisania oprogramowania 

okre�lono zakres planowanych bada� mostka oraz zwi�zane 

z tym wymagania dotycz�ce oprogramowania. Stwierdzono, 

�e dla ka�dego typu testu konieczne jest przygotowanie 

odr�bnego programu. Oznacza to konieczno�� napisania 

kilkunastu odr�bnych programów, a to jest bardzo 

czasochłonne. W zwi�zku z tym na obecnym etapie 

opracowano jedynie oprogramowanie, w �rodowisku 

Keysight VEE, niezb�dne do przetestowania mo�liwo�ci 

sterowania poszczególnymi elementami mostka. Finalny 

program pomiarowy zostanie opracowany w ramach 

dalszych prac. 

 

6. WPŁYW ZAKŁÓCE� Z SIECI ZASILAJ�CEJ 
 

Badania wpływu zakłóce� na wyniki pomiarów 

wykonano dla przypadku porównywania rezystorów 

100 M�. Podczas pomiarów w przypadkowych momentach 

były zauwa�ane skoki pr�du I0 na detektorze. Były to 

zarówno kilkusekundowe wzrosty warto�ci, jak i dłu�sze 

kilkudziesi�ciominutowe. Warto�ci w takich chwilach 

wzrastały z kilku fA nawet do kilkuset fA. Postawiono 

hipotez�, �e powodem tego mog� by� zakłócenia dostaj�ce 

si� do układu pomiarowego poprzez sie� zasilaj�c�. W celu 

weryfikacji tej hipotezy przeprowadzono nast�puj�cy 

eksperyment. Zrównowa�ono mostek, po czym w innym 

pomieszczeniu, podł�czonym do tej samej sieci zasilaj�cej, 

wł�czono trzy silniki elektryczne i obserwowano zmian� 

wskaza� detektora. Najwi�ksz� zmian� zaobserwowano 

podczas wł�czania silników, nast�pnie podczas pracy 

warto�ci ró�niły si� o kilkadziesi�t fA od wcze�niejszej 

warto�ci. Natomiast po wył�czeniu silników wskazanie 

detektora wróciło do pocz�tkowej warto�ci (tab. 1).  

 
Tab. 1. Wpływ zakłóce� z układu zasilania 

 

U1 [V] U2 [V] I0 [fA] uwagi 

10,00 -9,85 0,4 silniki wył�czone 

10,00 -9,85 ok. 800 wł�czenie silników 

10,00 -9,85 ok. 90 praca silników 

10,00 -9,85 ok. - 50 wył�czenie silników 

10,00 -9,85 0,6 silniki wył�czone 

 

W celu eliminacji tych zakłóce� układ pomiarowy 

podł�czono do zasilania poprzez UPS, który wyposa�ony 

jest w filtry, minimalizuj�ce zakłócenia pochodz�ce z sieci 

energetycznej. Po dokonaniu zmian w układzie zasilania 

badanie powtórzono. Tym razem zał�czenie silników nie 

wpłyn�ło na zmian� pr�du wskazywanego przez detektor. 

 

7. EKRANOWANIE PRZEWODÓW 
 

W pierwszych testach mostka aktywnego do poł�czenia 

elementów mostka zastosowano przewody, dotychczas 

posiadane, które nie zapewniały pełnego ekranowania. 

W trakcie testów zauwa�ono, �e poruszanie si� osoby 

obsługuj�cej mostek lub wej�cie do laboratorium kolejnej 

osoby, w istotny sposób wpływało na wskazania detektora 

oraz na jego stabilno��. Aby wyeliminowa� wpływ osób 

obsługuj�cych na wyniki pomiarów opracowano nowy 

sposób poł�czenia przewodów z wykorzystaniem 

specjalnego rozdzielacza typu Triax oraz wykonano 

specjalne przewody z podwójnym ekranowaniem  

z ko�cówkami typu Triax. Po zastosowaniu nowego 

poł�czenia elementów mostka uzyskano pełne ekranowanie, 

dzi�ki czemu problemy z wpływem osób, przebywaj�cych w 

laboratorium, na wyniki pomiarów zostały rozwi�zane.  

 

8. POMIARY TESTOWE  
 

W ramach realizowanych bada� przeprowadzono 

pomiary dla tych samych zestawów rezystorów mostkiem 

zrównowa�onym i niezrównowa�onym, a nast�pnie 

sprawdzono, czy uzyskane stosunki rezystancji s� ze sob� 

zgodne. Przykładowe wyniki tych bada� zaprezentowano w 

postaci diagramów na rysunkach 6 i 7. Na diagramach tych 

wida�, �e warto�ci stosunku rezystancji RX/RN, wyznaczone 

mostkiem zrównowa�onym i niezrównowa�onym, wraz 

z ich niepewno�ciami zaz�biaj� si�. Czyli mo�na je uzna� za 

poprawne.  
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Rys. 6. Warto�ci stosunku RX/RN dla mostka zrównowa�onego  

i niezrównowa�onego dla rezystorów 100 M� 

 

 
 

Rys. 7. Warto�ci stosunku RX/RN dla mostka zrównowa�onego  

i niezrównowa�onego dla rezystorów 100 G� 

 

Kolejnym etapem bada� była próba przeniesienia 

warto�ci rezystancji od 100 M� do 100 T� przy pomocy 

transferów [6] i z wykorzystaniem mostka aktywnego. 

Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Wyniki pomiarów mostkiem aktywnym 

 

Warto�� nominalna wzorca 
Warto�� wyznaczona 

RX[Ω] 

Niepewno�� 

wzgl�dna 

w(RX) [%] 

100 MΩ 9,9993×107 0,005 

1 GΩ 9,9970×108 0,009 

10 GΩ 9,9995×109 0,007 

100 GΩ 9,9993×1010 0,011 

1 TΩ 1,0003×1012 0,010 

10 TΩ 1,0206×1013 0,025 

100 TΩ 1,0492×1014 0,033 

 

Analizuj�c wyniki z tabeli 2 mo�na zauwa�y�, �e dla 

rezystancji rz�du T� mo�liwe jest uzyskanie 

satysfakcjonuj�cych wyników z zastosowaniem �redniej 

klasy �ródeł napi�cia. W przypadku rezystancji rz�du M�  

i G�, aby uzyska� wyniki pomiarów z odpowiedni�  

dokładno�ci�, konieczne jest zastosowanie �ródeł  

o najwy�szych parametrach.  

 

9. PODSUMOWANIE 

 

W ramach zrealizowanych prac okre�lono 

najwa�niejsze czynniki wpływaj�ce na dokładno�� mostka 

aktywnego. Opracowano projekt umo�liwiaj�cy 

minimalizacj� wpływu tych czynników, okre�lono 

algorytmy pomiarowe, przeprowadzono wst�pne testy 

oprogramowania dla poszczególnych elementów mostka 

oraz wykonano pomiary testowe. W wyniku testów 

stwierdzono, �e mo�liwe jest opracowanie mostka 

aktywnego z zastosowaniem kalibratorów Inmel 7000 oraz 

elektrometru Keithley 6517B o wysokiej dokładno�ci dla 

rezystancji rz�du T�. Natomiast dla rezystancji rz�du M� 

i G� konieczne jest zastosowanie �ródeł o lepszych 

parametrach. 
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TEST ACTIVE BRIDGE FOR HIGH RESISTANCE MEASUREMENTS  
 

The most accurate high resistance measurements are carried out with bridge methods based on modified Wheatstone’a 

bridge with precision binary dividers or active arm bridge. These bridges allow precise measurements of resistance in the 

range from 10
3
 � to 10

15
 �. 

Resistance measurements above 100 MΩ with the highest precision can be done with active arm bridge. Research on 

such bridge has been taken in a few of the National Metrology Institutes, i.e. The National Institute of Standards and 

Technology (NIST) in the USA, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Also the authors of this paper develop such 

bridge as part of a research project. This bridge will be used in the resistance unit transfer system to calibrate (scale) high 

value standard resistors in relation to high resistance transfer devices. 

 

Keywords: Active arm bridge. High resistance measurements. 
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-treszczenie: Artykuł przedstawia wyniki analizy porównawczej 

dotycz�cej metod oceny jako�ci oddawania barw �ródeł �wiatła. Do 

porównania jako�ci oddawania barw zastosowano trzy metody  

tj. CIE Ra, NIST CQS i IES TM 30-15. Ocena jako�ci uzyskanych 

danych została przeprowadzona dla typowych �wietlówek oraz 

lamp typu LED. W pracy wykazano, �e metoda IES TM 30-15,  

w porównaniu z metodami CIE Ra oraz CQS, daje u�ytkownikowi 

najwi�ksz� liczb� informacji o jako�ci barwnej danego �wiatła  

i umo�liwia łatw� interpretacj� wyników, a tym samym lepsze 

mo�liwo�ci oceny jako�ci danej lampy.  

 
-łowa kluczowe: oddawanie barw, �ródła �wiatła, CIE Ra, NIST 

CQS, TM 30-15 Rf i Rg. 

 

1. W-T�P  
 

W przypadku braku naturalnego �wiatła w otoczeniu 

człowieka, w celu umo�liwienia sobie funkcjonowania, od 

zarania dziejów ludzie u�ywaj� sztucznych jego �ródeł. 

Współcze�nie niezale�nie od tego, czy u�ywamy lamp jako 

profesjonali�ci czy jedynie jako prywatni ich u�ytkownicy, 

chcemy aby wizualna jako�� o�wietlenia danego obszaru 

odpowiadała jego odbiorowi w �wiatle naturalnym.  

W zwi�zku z tym, w celu umo�liwienia charakteryzowania 

jako�ci �ródeł �wiatła, zostały okre�lone ich parametry 

techniczne. Producenci lamp powinni podawa� na 

opakowaniach oferowanych wyrobów informacje dotycz�ce 

warto�ci ich: 

- strumienia �wietlnego � , 

- skuteczno�ci �wietlnej η , 

- temperatury barwowej bT , 

- wska�nika oddawania barw 
aR . 

Z punktu widzenia metrologii promieniowania 

optycznego wyznaczanie strumienia �wietlnego, 

skuteczno�ci �wietlnej oraz temperatury barwowej �ródeł 

�wiatła nie jest zagadnieniem b�d�cym przedmiotem 

kontrowersji. Inaczej jest jednak ze wska�nikiem oddawania 

barw, tj. parametrem okre�laj�cym jak barwa danego obiektu 

jest odbierana przez ludzkie oko w zale�no�ci od �ródła 

�wiatła, które zostało u�yte do o�wietlenia tego� obiektu. 

Proces powstawania wra�enia barwy u człowieka jest 

wywołany oddziaływaniem �ródła �wiatła (o danym 

rozkładzie widmowym) na obiekt charakteryzuj�cy si� 
konkretnym widmowym współczynnikiem odbicia. 

Promieniowanie padaj�ce na obiekt odbija si� od niego  

i dociera do układu wzrokowego człowieka, który 

przekazuje informacj� do mózgu, i w efekcie generuje 

okre�lone wra�enie barwne, zale�ne od czuło�ci widmowej 

receptorów bior�cych udział w procesie widzenia.  

 

2. W-PÓŁCZE�NIE -TO-OWANE METODY OCENY 
JAKO�CI ODDAWANIA BARW �RÓDEŁ �WIATŁA 
 

W latach 60 i 70 XX wieku, Mi�dzynarodowa Komisja 

O�wietleniowa CIE przedstawiła w dokumencie 13.3 metod� 
liczbowego okre�lania oddawania barw przy u�yciu 

wska�nika Ra (Color Rendering Index - CRI). W nast�pnych 

latach dokument ten był modyfikowany i obecn� jego wersj� 
jest CIE 13.3-1995. Metoda ta przez wiele lat jej stosowania 

okazała si� bardzo u�yteczn� w przypadku zastosowania jej 

do lamp �arowych i wyładowczych (w tym �wietlówek) [1]. 

Jednak�e w przypadku �ródeł typu LED, metoda okre�lania 

oddawania barw wska�nikiem Ra (CRI) nie jest w pełni 

obiektywna [1-3]. W zwi�zku z czym Mi�dzynarodowa 

Komisja O�wietleniowa CIE podj�ła intensywne prace 

zmierzaj�ce do uwspółcze�nienia metod i narz�dzi 

pomiarowych dotycz�cych wyznaczania parametrów �ródeł 

�wiatła stosowanych współcze�nie do celów 

o�wietleniowych [2, 4, 5].  

 
2.1. Metoda wyznaczania wska�nika Ra na podstawie  
       dokumentu CIE 13.3-1995 

W metodzie CIE 13.3 z 1995 roku porównywany jest 

wygl�d barwny 14 próbek testowych (8 podstawowych  

i 6 dodatkowych) o�wietlanych badanym �ródłem �wiatła  

w porównaniu do o�wietlenia �ródłem wzorcowym [2]. Jako 

�ródło wzorcowe dla �ródeł badanych o Tb poni�ej 5000 K 

jest rekomendowany promiennik Plancka o temperaturze 

barwowej 3000 K, w pozostałych przypadkach jest nim 

matematyczny model rozkładu widmowego �wiatła 

dziennego D65 o Tb wynosz�cej 6500 K. Po dobraniu �ródła 

wzorcowego, wyznaczane s� dla ka�dej próbki barwnej 

współrz�dne trójchromatyczne X,Y,Z przestrzeni barw CIE 

1931. Warto�ci te po przekształceniu na odpowiadaj�ce im 

warto�ci w przestrzeni CIE UCS 1960 (u,v), poddawane s� 
adaptacji chromatycznej von Kries. Dla ka�dej z próbek 

barwnych wyznaczane s� ró�nice barwne i warto�ci 

cz�stkowych wska�ników Ri. 
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Na podstawie warto�ci Ri dla 8 próbek podstawowych, 

jako �rednia arytmetyczna wyznaczany jest ogólny wska�nik 

oddawania barw Ra.  

 

�
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=
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ia RR    (1) 

 

Warto�� wska�nika oddawania barw na poziomie 100 

oznacza identyczne oddawanie barw mi�dzy �ródłem 

wzorcowym i �ródłem testowym. Ocena jako�ci oddawania 

barw przez �ródło �wiatła oparta na samych wska�nikach 

danych metod jest miar� trudn� do zinterpretowania.  

W metodzie CIE 13.3 wska�nik Ri próbki barwnej np. na 

poziomie 70 �wiadczy o zmianie barwy, ale nie definiuje 

kierunku tej zmiany. W zwi�zku z tym współcze�nie trwaj� 

prace badawcze [3-5] zmierzaj�ce do tego, aby mo�liwym 

było jednoznaczne porównanie jako�ci o�wietlenia próbki 

barwnej �wiatłem wzorcowym i �wiatłem badanym. Ponadto 

wska�nik ten, w odniesieniu do �ródeł LED nie zawsze  

w pełni umo�liwia uzyskanie jednoznacznych w interpretacji 

wyników [1, 3, 6]. Dlatego te� CIE w swoich pracach [4, 7, 

8] d��y do wskazania adekwatnej w zastosowaniach do 

współczesnych �ródeł �wiatła metody okre�lania ich jako�ci 

oddawania barw. Tego typu prace prowadzone były równie� 

w ameryka�skim Narodowym Instytucie Technologii  

i Normalizacji NIST gdzie opracowana została metoda 

okre�lania jako�ci oddawania barw znana pod nazw� CQS.  

 

2.2. Metoda NIST CQS 

Metoda obliczania CQS jest pewn� modyfikacj� 

metody CIE Ra CRI. Do oblicze� wykorzystywanych jest  

15 próbek barwnych o wysokim nasyceniu, jednorodna 

przestrze� barw CIELAB dla której ró�nice  

w chromatyczno�ci mi�dzy o�wietleniem �ródłem testowym 

a wzorcowym wyznaczane s� za pomoc� wzorów: 
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gdzie: �Li
* 

– ró�nica w jasno�ci, �Ci – ró�nica w barwie od 

zielonej do magenty, �Hi – ró�nica w barwie od 

niebieskiej do �ółtej. 
 

Do oblicze� ró�nic barwnych zastosowano �redni� 

kwadratow�, maj�c� uwypukla� przesuni�cia barwy  

w liczbowej warto�ci wykonanych oblicze� [9].  
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Nast�pnie, aby unikn�� straty informacji o znacznych 

zniekształceniach barwnych dotycz�cych tylko jednej  

z próbek wprowadzono �redni� kwadratow� do oblicze� 

ró�nic barwnych dla wszystkich 15 próbek: 

 

  

 ( )�
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iRMS EE  (4) 

 

Ostatnim krokiem jest nieliniowe przekształcenie 

wyniku do skali 0-100 uwzgl�dniaj�ce niskie warto�ci 

temperatury barwowej najbli�szej. 

 

( )[ ]{ }110/01.3100expln10
*

+∆−×= RMSCCTa EMQ  (5) 

 

gdzie: MCCT  – współczynnik uwzgl�dniaj�cy wpływ 

temperatury barwowej najbli�szej 

 

Pomimo eliminacji niedoskonało�ci metody CIE CRI  

z 1995 roku, metoda CQS nie uzyskała akceptacji  

Mi�dzynarodowej Komisji O�wietleniowej i nie została 

przez ni� zarekomendowana do stosowania w obliczeniach 

jako�ci oddawania barw �ródeł �wiatła. Dlatego te� prace 

badawcze w tej dziedzinie były dalej kontynuowane  

i w 2015 roku Illuminating Engineering Society USA 

przedstawiło now� metod� TM 30-15 okre�lania jako�ci 

oddawania barw �ródeł �wiatła.  

 

2.3. Metoda IES TM-30-2015 

W metodzie IES TM 30-15 zaprezentowano dwie 

miary opisuj�ce oddawanie barw oraz dwa wykresy na 

których przedstawiane s� graficznie ró�nice w barwnej 

jako�ci pomi�dzy �ródłem badanym i �ródłem wzorcowym 

[10]. Wska�niki u�yte w tej metodzie oceniaj� wierno�� 

oddawania barwy parametrem Rf oraz charakteryzuj� zmiany 

w nasyceniu barwy przy u�yciu parametru Rg. Aby ocena 

oddawania barw była wiarygodna w metodzie tej u�yto  

99 próbek barwnych rozło�onych równomiernie w całej 

przestrzeni barw. Dla �ródeł �wiatła o warto�ci temperatury 

barwowej najbli�szej poni�ej 4500 K �ródłem wzorcowym 

jest promiennik Placka, a dla charakteryzuj�cych si� Tb 

powy�ej 5500 K rekomendowany jest iluminant D65.  

W zakresie 4500-5500 K stosowana jest liniowa kombinacja 

rozkładów widmowych promiennika Placka i iluminantu 

D65. Po o�wietleniu próbek �wiatłem wzorcowym  

i badanym obliczane s� ró�nice barwne w przestrzeni barw 

CIE CAM02-UCS. Nast�pnie obliczana jest ich �rednia 

arytmetyczna i wska�nik wierno�ci Rf oraz aby zapobiec 

wyst�powaniu warto�ci poni�ej zera wprowadza si� 

skalowanie warto�ci wska�nika do granic (0-100).  

 

ER f ∆−= 54.7100
'    (6) 

 

gdzie: �E - ró�nica barwy wyznaczona �redni� arytmetyczn�  

ze wszystkich próbek barwnych. 

 

( )( )110/expln10
'

+×= ff RR   (7) 

 

Przy obliczeniach wska�nika zmiany w nasyceniu 

barwy Rg dla ka�dej próbki testowej o�wietlanej �ródłem 

badanym i �ródłem wzorcowym wyznaczane s� współrz�dne 

barwy (J’,a’,b’). Nast�pnie s� one grupowane w 16 komórek 

barwnych o równej szeroko�ci i wyznaczana jest �rednia 

warto�� a’,b’ dla ka�dej komórki, która umo�liwia 

wyznaczenie pola (ograniczonego 16 punktami) dla �ródła 

wzorcowego i �ródła badanego. Na podstawie stosunku tych 

dwóch pól obliczana jest warto�� Rg. 
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reftestg AAR /100×=  (8) 

 

gdzie: Atest, Aref  – s� to powierzchnie obliczane dla �ródła 

badanego i wzorcowego. 
 

W 2017 roku Mi�dzynarodowa Komisja o�wietleniowa 

CIE w raporcie technicznym CIE 224:2017 zaakceptowała 

wska�nik wierno�ci barwy Rf liczony metod� TM-30-15 jako 

wska�nik dodatkowy do CIE Ra (CRI)  

i zarekomendowała dalsze badania nad tymi miarami  

i nowym zbiorem wska�ników oceniaj�cych inne 

wła�ciwo�ci barwne �ródeł �wiatła [8]. 

Zestawienie istotnych parametrów wskazuj�cych na 

ró�nice w metodach CIE Ra, NIST Qa oraz TM-30:15 

słu��cych do wyznaczania jako�ci oddawania barw �ródeł 

�witała przedstawiono w tablicy 1. Metody te w swych 

algorytmach obliczeniowych bazuj� na: 

- ró�nych przestrzeniach barw (CIE 1964 W*U*V*, CIE 

Lab, CIE CAM02);  

- operuj� inn� liczba testowych próbek barwnych (8, 15, 

99); 

- innym sposobie adaptacji chromatycznej (von Kries, 

CMC CAT, CIE CAM02). 

 
Tablica 1. Zestawienie parametrów charakteryzuj�cych metody 

liczbowego okre�lania jako�ci oddawania barw przy u�yciu CRI, 

CQS, TM-30-15 

 
Metoda CRI CQS TM-30:15 

Wska�niki Ra Qa Rf, Rg 

Liczba 

próbek 
8 15 99 

�ródło 

próbek 

Atlas 

Munsell 

Atlas 

Munsell 

próbki 

zdefiniowane dla 

potrzeb metody 

Przestrze� 

barw 

CIE 1964 

W*U*V* 
CIE Lab CIE CAM02 

Adaptacja 

chromatyczna 
von Kries 

CMC 

CAT 
CIE CAM02 

Skala 
Bez 

ogranicze� 
0-100 0-100 

 

W zwi�zku z czym uzyskiwane dla ró�nych metod 

obliczeniowych dane liczbowe, dotycz�ce oddawania barw, 

nie powinny by� bezpo�rednio porównywane mi�dzy sob� 
co do warto�ci. Istotnym jest natomiast, aby w obr�bie jednej 

metody zachodziła korelacja pomi�dzy jako�ci� 
promieniowania  

a opisuj�c� go liczb�, tak aby wi�ksza warto�� liczbowa 

oznaczała lepsze oddawanie barw. Z dotychczasowych 

do�wiadcze� metrologów promieniowania optycznego 

wynika, �e nie ka�da metoda obliczeniowa spełnia taki 

warunek.  

W zwi�zku z czym przeprowadzona została analiza 

porównawcza, jako�ci okre�lania oddawania barw �ródeł 

fluorescencyjnych i LED, ró�nymi wska�nikami.  

 

3. PORÓWNANIE, PRZY U�YCIU RÓ�NYCH  
    WSKA�NIKÓW, JAKO�CI OKRE�LANIA  
    ODDAWANIA BARW �RÓDEŁ �WIATŁA  

 

Analizie poddano typowe �ródła fluorescencyjne 

(tablica 2) charakteryzuj�ce si� zbli�onymi warto�ciami 

temperatury barwowej najbli�szej, ale ró�ni�ce si� 
warto�ciami wska�nika oddawania barw wyznaczonego 

metod� CIE Ra i rozkładem widmowym emitowanego 

�wiatła (rys. 1). 

 
Tablica 2. Wska�niki oddawania barw �ródeł fluorescencyjnych 

charakteryzuj�cych si� zbli�on� warto�ci� temperatury barwowej 

najbli�szej, wyznaczone ró�nymi metodami  

 
Temperatura barwowa 

Tb 
Ra Qa Rf Rg 

2651 K 82 79 69,4 105,4 

2659 K 76 69 58,5 108,7 

2636 K 83 80 70,9 107,5 

2693 K 80 75 64,9 105,9 

 

 
 

Rys. 1. Wzgl�dne rozkłady widmowe mocy promienistej 

wybranych do oblicze� �wietlówek 

 

 
 

Rys. 2. Zestawienie warto�ci wska�ników oddawania barw 

okre�lanych metodami Ra, Qa, Rf dla rozpatrywanych �ródeł 

fluorescencyjnych 

 
Tablica 3. Ró�nice warto�ci wska�nika oddawania barw dla �ródeł 

fluorescencyjnych o zbli�onej temperaturze barwowej najbli�szej 

 

Ró�nica pomi�dzy �Ra �Qa �Rf �Rg 

2651 K a 2659 K 6 10 10,9 3,3 

2659 K a 2636 K 7 11 12,4 1,2 

2636 K a 2693 K 3 5 6 1,6 

 

Analiza oblicze� wska�ników oceny oddawania barw 

obliczonych ró�nymi metodami CIE Ra, NIST CQS, IES TM-

30-15 pokazuje, �e dla �ródeł fluorescencyjnych ka�da  

z tych metod zachowuje tak samo skierowane tendencje, 

wzrostu b�d� spadku, ró�nic warto�ci wska�ników 

oceniaj�cych wierno�� oddawania barwy przez dane �ródła 

�wiatła (tablica 3). Natomiast najwi�cej informacji jest 

zawartych w metodzie TM-30-15, gdzie oprócz wska�nika 

odpowiedzialnego za wierno�� oddawania barwy Rf, mamy 

tak�e informacj� o warto�ci wska�nika zmiany w nasyceniu 
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Rg. Po przedstawieniu tych dwóch wska�ników na wykresie 

umieszczonym na rysunku 3, mo�emy lepiej oceni� jakie 

ró�nice b�d� wyst�powały w oddawaniu barw przedmiotów 

o�wietlanych.  

gnaliza wska�ników odpowiedzialnych za ocen� 

wierno�ci oddawania barw rozpatrywanych �ródeł 

fluorescencyjnych pokazuje i� pomimo tego, �e ich warto�ci 

si� ró�ni�, wyniki otrzymane ka�d� z tych metod, pozwalaj� 

na interpretacj� ró�nic wyst�puj�cych mi�dzy danymi 

�ródłami �wiatła w  taki sam sposób. Warto�ci wska�ników 

oddawania barw danych metod nie s� wska�nikami 

liniowymi i nie wyst�puje pomi�dzy nimi korelacja, dlatego 

ró�nice przedstawione w tablicy 3 prezentuj� inne warto�ci  

i mog� wprowadza� niejasno�ci w interpretacji. 

 

 
 
Rys. 3. Wska�nik Rg jako funkcja wska�nika Rf dla analizowanych 

�ródeł fluorescencyjnych 

 

Drug� grup� badanych �ródeł �wiatła były lampy LED 

typu RGB (tablica 4) o warto�ci Tb równej 3300 K. Zostały 

one pogrupowane w pary charakteryzuj�ce si� o t� sam� 

warto�ci� wska�nika oddawania barw CIE Ra CRI. 

 
Tablica 4. Zestawienie danych obliczeniowych �ródeł LED RGB  

o temperaturze barwowej 3300 K 

 
Temperatura 

barwowa 
Ra Qs Rf Rg 

3300 K 67 62 59,6 75,9 

3300 K 67 75 76,2 115,4 

3300 K 80 75 73,9 89,3 

3300 K 80 86 79,2 104,3 

3300 K 90 82 76 97,7 

3300 K 90 91 87,8 101,1 

 

 
 

Rys. 4. Wska�nik Rg jako funkcja wska�nika Rf dla �ródeł LED 

RGB o Tb = 3300 K i Ra = 67 

Jak zobrazowano na rysunkach 4, 5 oraz 6 diody o tej 

samej warto�ci temperatury barwowej i takiej samej warto�ci 

wska�nika oddawania barw Ra mog� charakteryzowa� si� 

ró�ni�cymi si� od siebie warto�ciami Rf  i Rg.  gnaliza ró�nic 

wska�ników oddawania barw przedstawiona w tablicy 5 

obrazuje sytuacj� dla której �ródła �wiatła zakwalifikowane 

do jednej grupy przez wska�nik Ra, wykazuj� znaczne 

ró�nice w oddawaniu barw przy ocenie inn� metod�. 

Dodatkowo metody te nie zachowuj� jednego kierunku 

okre�lania warto�ci wska�nika jak miało to miejsce dla 

�ródeł fluorescencyjnych. 

 

 
 

Rys. 5. Wska�nik Rg jako funkcja wska�nika Rf  dla �ródeł LED 

RGB o Tb = 3300 K i Ra = 80 

 

 
 

Rys. 6. Wska�nik Rg jako funkcja wska�nika Rf dla �ródeł LED 

RGB o Tb 3300K i Ra = 90 

 
Tablica 5. Zestawienie ró�nic wska�ników oddawania barw 

obliczonych dla �ródeł LED o tym samym wska�niku Ra i tej samej 

temperaturze barwowej 

 
Ra �Ra �Qa �Rf �Rg 

67 0 13 16,6 39,5 

80 0 11 5,3 15 

90 0 9 11,8 3,4 

 

Ocena oddawania barw dla tego typu �ródeł �wiatła 

(�ródeł dla których wykres widmowy mo�e by� dowolnie 

kształtowany) jest trudna w interpretacji. Jak wida� na 

rysunku 7 wszystkie metody wzi�te pod uwag�  

w obliczeniach pokazuj� zupełnie inne tendencje.  

Ze wzgl�du na du�� liczb� próbek testowych i ocen� na 

podstawie dwóch zale�nych od siebie wska�ników, metoda 

IES TM 30-15 wydaje si� najbardziej wiarygodn� ocen�  

o ile u�ytkownik b�dzie pami�tał o pewnych podstawowych 

informacjach o sposobie jej obliczania [11]. 
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Rys. 7. Wykres punktowy poło�enia wska�ników oddawania barw 
Ra, Qa, Rf dla danych �ródeł LED RGB 

 
4. WNIOSKI 

 
Porównanie poszczególnych metod zaproponowanych 

do oceny oddawania barw przez �ródła �wiatła wykazało 
znaczne ró�nice w warto�ciach liczbowych  w przypadku 
elektroluminescencyjnych �ródeł �wiatła. Wła�ciwa 
interpretacja warto�ci liczbowych metod CIE Ra oraz NIST 
CQS dla �ródeł nieprzewidzianych w metodzie (np. �ródeł 
LED RGB) nie daje gwarancji wła�ciwej oceny jako�ci 
oddawania barw przez te �ródła �wiatła. Powoduje to 
sytuacje w których projektant o�wietlenia, dobieraj�c �ródła 
�wiatła o tych samych temperaturach barwowych i tych 
samych wska�nikach oddawania barw, mo�e otrzyma� 
zupełnie inaczej o�wietlone obiekty (np. jedne b�d� mie� 
barwy bardziej nasycone, drugie o�wietlone innym �ródłem - 
mniej). Metoda IES TM 30-15, prezentuje najwi�ksz� ilo�� 
informacji, co powoduje i� u�ytkownik ma umo�liwion� 
łatwiejsz� interpretacj� wyników, a tym samym lepsze 
mo�liwo�ci oceny jako�ci oddawania barw danego �ródła 
�wiatła.  
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COMUARATIVE ANALYSIS OF LIGHT SOURCES COLOR REDITION  

DESCRIBED BY CIE Ra, NIST CQS AND IES TM 30-15 Rf AND Rg 
 

This paper presents the results of a comparative analysis methods of assessing the quality of color rendering of light 
sources. Three typical methods, CIE Ra, NIST CQS and IES TM 30-15, were used to compare the quality of color rendering. 
Quality assessment of the obtained data was made for typical fluorescent and LED lamps. The results given in the paper 
demonstrates that the calculated data with agreement of IES TM 30-15, compared to the calculations results of CIE Ra and 
CQS methods, gives the greatest amount of useful information about the color quality of light source and allows easy 
interpretation of the results and thus better possibilities for evaluating the quality of a light source. 

Additionally is possible put the statement that evaluation of color rendering of light source with tunable spectral power 
distribution (i.e. RGB LED) is difficult to interpret. Based on the data presented in this article, it can be stated that in this type 
of light sources the results obtained by the IES TM 15-30 method seem to be the most reliable. The other issue is with typical 
fluorescent lamp. In this case their color rendering can be evaluated with good results by any of presented method. 

 
Keywords: color rendering, light sources, CIE Ra, NIST CQS, TM 30-15 Rf  i Rg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 54/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gda�skiej Nr 54 

XLIX Mi�dzyuczelniana Konferencja Metrologów 

MKM 2017 

Politechnika Cz�stochowska, 4-6 wrze�nia 2017 

 

 

 

 

AUTOMATYZACJA BADA� ZABURZE� NAPI�CIA ZASILAJ�CEGO TAKSOMETRÓW 
 

 

Dariusz LU�TYK1, Michał MOSI�DZ2, Marta WIERZEJSKA-ADAMOWICZ3 

 

1. Główny Urz�d Miar, Laboratorium Bada� i Rozwoju Oprogramowania 

tel.: (+48 22) 581 93 93     e-mail:d.lustyk@gum.gov.pl  

2. Główny Urz�d Miar, Laboratorium Bada� i Rozwoju Oprogramowania 

tel.: (+48 22) 581 93 93     e-mail:m.mosiadz@gum.gov.pl 

3. Główny Urz�d Miar, Laboratorium Taksometrów i Tachografów 

tel.: (+48 22) 581 93 93     e-mail:m.adamowicz@gum.gov.pl                            

 
Streszczenie: W Głównym Urz�dzie Miar wykonuje si� badania 

taksometrów dla potrzeb oceny zgodno�ci tych przyrz�dów, 

zgodnie z Dyrektyw� MID. W ramach doskonalenia metodyki 

bada� wpływu jako�ci zasilania taksometru na rejestrowane 

pomiary zbudowano stanowisko bada� wyposa�one w program 

steruj�cy zasilaczem. Dzi�ki zastosowanym technologiom 

informatycznym uzyskano popraw� powtarzalno�ci procesu 

pomiarowego, obni�ono uci��liwo�� wykonywania bada� oraz 

podniesiono jako�� uzyskiwanych wyników, w tym dokładno�� 

wykonywanych pomiarów. 

 
Słowa kluczowe: taksometr. automatyzacja pomiaru. ocena 

zgodno�ci. oprogramowanie metrologiczne. 

 

1. WST�P 
 

Przyrz�dy pomiarowe stosowane do pomiarów, na 

których podstawie wyznaczana jest warto�� transakcji, 

musz� wykazywa� si� wysok� wiarygodno�ci� wskaza� oraz 

poprawno�ci� rejestracji danych, zwłaszcza w granicznych 

warunkach u�ytkowania oraz sytuacjach awaryjnych. 

Jednym z czynników mog�cych mie� wpływ na poprawno�� 

działania przyrz�du jest stabilno�� �ródła zasilania. Wynika 

to z konieczno�ci zapobiegania manipulacjom pomiarem 

przez zaburzenie stabilno�ci �ródła zasilania, a tak�e 

niestabilno�ci� �ródeł zasilania. Ryzyko niekontrolowanego 

spadku napi�cia zasilaj�cego wyst�puje w przypadku 

urz�dze� mobilnych, zasilanych z elektrycznej instalacji 

samochodowej z akumulatorów i baterii wewn�trznych. 

W�ród tego typu przyrz�dów znajduj� si� taksometry 

podlegaj�ce ocenie zgodno�ci, zaliczane zale�nie od 

konstrukcji do klasy ryzyka C lub D według systematyki 

przewodnika WELMEC WG7.2 [1].  
W ramach oceny zgodno�ci taksometru, 

wykonywanych wg modułu B Dyrektywy MID [2], 

realizowane s� badania wpływu przebiegu zasilania 

taksometru na poprawno�� rejestracji danych 

metrologicznych zwi�zanych z przebiegiem kursu. 

Wymagania dotycz�ce odporno�ci na zaburzenia zasilania, 

których weryfikacja nast�puje podczas oceny zgodno�ci 

taksometru, okre�la pkt 9 Zał�cznika IX Dyrektywy MID 

[2], pkt 3.5.2 i 5.2.5 dokumentu OIML R21:2007 [3], a tak�e 

rozdz. 10.7.3 przewodnika WELMEC 7.2 [1]. Zgodnie z 

okre�lonymi tam kryteriami taksometr musi spełnia� 

wymagania metrologiczne i poprawnie realizowa� pomiar w 

okre�lonym zakresie napi�cia zasilaj�cego. Zgodnie z 

wymaganiami [3] poprawne s� nast�puj�ce reakcje 

taksometru: 

- kontynuacja lub wznowienie pracy bez utraty danych 

zarejestrowanych przed spadkiem napi�cia, je�eli 

spadek napi�cia miał charakter chwilowy, krótszy ni� 

20 s, 

- przerwanie bie��cego pomiaru i powrót do stanu pracy 

„WOLNY”, je�eli spadek napi�cia trwał dłu�ej ni� 20 s 

przy czym zapisane dane pomiarowe dotycz�ce kursu, 

do momentu spadku napi�cia, powinny by� poprawne, 

- wskazanie znacz�cego bł�du pomiaru lub automatyczne 

unieruchomienie usługi rejestracji kursu, je�eli spadek 

napi�cia trwał dłu�ej ni� 20 s. 

Manipulacje �ródłem zasilania taksometru mo�liwe s� 

bez konieczno�ci posiadania zaawansowanej wiedzy 

technicznej, natomiast wiarygodno�� rejestracji nale�no�ci 

za odbyty kurs budzi cz�sto w�tpliwo�ci w�ród klientów. 

Z tego wzgl�du szczególn� staranno�� nale�y wykaza� 

podczas bada� dla potrzeb oceny zgodno�ci tych 

przyrz�dów, co le�y w interesie obu stron transakcji. 

 

2. METODA POMIAROWA 
 

Aby zweryfikowa�, czy taksometr spełnia wymagania 

okre�lone w pkt. 3.5.2 zgodnie z opisem zawartym w rozdz. 

A.5.4.3.1 dokumentu OIML R21:2007 [3], wykonywane jest 

badanie zgodnie z norm� ISO 16750-2 [4]. Badanie polega 

na poddaniu taksometru zmianom napi�cia zasilania 

od warto�ci dolnej granicy napi�cia zasilania Umin 

do warto�ci napi�cia 0 V, z krokiem 0,5 V/min., nast�pnie 

od warto�ci 0 V do warto�ci górnej granicy napi�cia 

zasilania Umax, z krokiem 0,5 V/min. W trakcie zmian 

napi�cia obserwowana jest praca taksometru 

i przeprowadzane s� pomiary bł�dów długo�ci przebytej 

drogi i przedziału czasu. 

Wymagania okre�lone w pkt. 5.2.5 sprawdzane 

s� zgodnie z opisem zawartym w rozdz. A.5.4.3.2 

dokumentu OIML R21:2007 [3]. Badanie sprowadza si� do 

obserwacji reakcji taksometru na nagły spadek napi�cia 

poni�ej jego dolnej granicy Umin do warto�ci: 90% Umin, 40% 

Umin i 0 V na okres: 7 s, 14 s, 15 s, 17,5 s, 20 s, 21 s i 30 s. 
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3. UKŁAD POMIARU I PRZEBIEG BADA� 

 

Dla zapewnienia realizacji bada� odporno�ci 

taksometru na zaburzenia napi�cia zasilania, zbudowano 

stanowisko pomiarowe (rys. 1), składaj�ce z komputera 

steruj�cego ze specjalnie opracowanym oprogramowaniem 

CPSRS (Control Power Supply via RS), zasilacza 

regulowanego, testera taksometrów TT2-EU oraz obiektu 

badanego (taksometru podlegaj�cego testom). 

 

 
 

Rys. 1. Stanowisko bada� zasilania taksometrów 

 

Podczas badania wg pkt. A.5.4.3.1. OIML R21 [3] 

dla napi�cia zasilania taksometru 12 V, przy wł�czonym 

taksometrze, obni�ano skokowo napi�cie od 9 V (Umin.) do 

0 V z krokiem 0,5 V na minut�, nast�pnie spowodowano 

jego wzrost z tym samym krokiem do 9 V. Przy napi�ciu 9 V 

rozpocz�to rejestracj� kursu, kontynuuj�c zwi�kszanie 

napi�cia zasilaj�cego do 16 V (Umax.). zgodnie z rys. 2. 

Kryterium akceptacji bada� jest uzyskanie poprawnej 

rejestracji kursu przez taksometr, przy czym bł�dy pomiaru 

drogi i czasu nie mog� przekracza� warto�ci bł�dów 

granicznych dopuszczalnych. 

 

 
 

Rys. 2. Przebieg bada� zgodnie z pkt. A.5.4.3.1 OIML R21 

[3] 

 

Podczas badania zgodnie z pkt. A.5.4.3.2. OIML R21 

[3], taksometr uruchamiano do rejestracji kursu tylko 

„z drogi” przy napi�ciu zasilaj�cym 12 V, nast�pnie po 

przejechaniu okre�lonego odcinka napi�cie skokowo 

obni�ano do okre�lonej warto�ci na pewien czas, po upływie 

którego przywracana była wyj�ciowa warto�� napi�cia. 

Napi�cie było zmieniane zgodnie z pkt. A.5.4.3.2 OIML R21 

[3]. Przebiegi napi�cia zasilaj�cego w trakcie bada� ilustruje 

wykres na rys. 3. 

 
 

Rys. 3. Przykładowe przebiegi bada� zgodnie z pkt. 

A.5.4.3.2 OIML R21 [3] 

 

Wyniki bada� okre�lane s� na podstawie: 

− obserwacji reakcji taksometru na zaburzenie napi�cia 

zasilaj�cego, 

− poprawno�ci wskaza� taksometru zwi�zanych 

z zarejestrowanym kursem. 

W trakcie bada� dokonuje si� powtórzenia symulacji 

rejestracji kursu: 

− przebiegaj�cego poprawnie, jako wynik oczekiwany, 

− z wymuszonymi zaburzeniami napi�cia zasilaj�cego.  

Po wykonaniu cyklu bada� oba wyniki s� 

porównywane. Taksometr spełnia wymagania je�eli jego 

reakcja na zadane zaburzenie jest taka jak� przewidziano w 

Dyrektywie MID [2] i w pkt. A.5.4.3.2. OIML [3] oraz je�eli 

warto�ci bł�dów wskaza� nie przekraczaj� warto�ci bł�dów 

granicznych dopuszczalnych okre�lonych przez Dyrektyw� 

MID [2]: 

− dla przedziału czasu: ± 0,1 %, przy czym warto�� 

minimalna: 0,2 s, 

− dla długo�ci przebytej drogi: ± 0,2 %, przy czym warto�� 

minimalna: 4 m, 

− dla obliczenia opłaty: ± 0,1 %, przy warto�ci minimalnej 

odpowiadaj�cej najmniej znacz�cej cyfrze wskazania 

opłaty, z uwzgl�dnieniem zaokr�glania. 

 

4. AUTOMATYZACJA STANOWISKA BADA� 

 

W trakcie budowy stanowiska bada� zwrócono uwag� 

na konieczno�� zapewnienia powtarzalno�ci profilu zasilania 

taksometru. R�czne sterowanie przebiegiem napi�cia 

zasilania taksometru powoduje niedokładno�ci ustawienia 

napi�cia przy zachowaniu czasu trwania zmiany, a tak�e 

trudno�� uzyskania powtarzalno�ci przebiegu. Prowadzi to w 

szczególnych sytuacjach do nieprawidłowego przebiegu 

procedury bada� oraz mo�liwo�ci uzyskania bł�dnego 

wyniku. Uzyskanie wiarygodnych wyników w takiej sytuacji 

powinno by� wsparte kilkakrotnym powtarzaniem procedury 

i analiz� statystyczn�.  

Wykorzystanie nowoczesnych, programowalnych 

�ródeł zasilania, umo�liwiaj�cych zaprogramowanie 

przebiegu czasowego i amplitudy zmian napi�cia 

zasilaj�cego poprawia jako�� i powtarzalno�� zadanych 

profili zasilania, jednak stwarza konieczno�� ka�dorazowego 

czasochłonnego programowania przyrz�du. 

Automatyzacja procedury pomiarowej umo�liwia: 

− popraw� powtarzalno�ci zadawanych przebiegów 

zasilania dla ró�nych przyrz�dów pomiarowych, 
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− obni�enie ryzyka niewła�ciwej oceny przyrz�du wskutek 

bł�dów operatora stanowiska bada�, 

− skrócenie czasu bada� poprzez wyeliminowanie 

konieczno�ci wielokrotnej realizacji bada�, 

− mo�liwo�� stworzenia biblioteki przebiegów 

wzorcowych dla ró�nego typu badanych przyrz�dów (nie 

tylko taksometrów), 

− poszerzenie oferty poprzez badania niestandardowych 

przebiegów lub dostosowanych do zmian wymaga� 

prawnych. 

 

5. OPROGRAMOWANIE 

 

Stanowisko bada� taksometrów dla potrzeb oceny 

zgodno�ci sterowane jest przez oprogramowanie napisane w 

�rodowisku programistycznym Visual Studio 2010 w j�zyku 

C#. Program steruje prac� zasilaczy serii GW INSTEK PSP-

405, PSP 603, PSP 2010. Architektura programu umo�liwia 

jego wykorzystanie do innych typów zasilaczy z odmiennym 

pakietem rozkazów steruj�cych i parametrów komunikacji, 

co zapewnia mo�liwo�� dostosowania do zmian 

wyposa�enia stanowiska bada�. 

Parametry sterowania zasilaczem zapisane s� w pliku 

XML w kategoriach, które obejmuj�: 

a) ustawienie jednego z parametrów: napi�cia, pr�du lub 

mocy, 

b) realizacji w czasie przebiegów liniowych parametrów 

a), 

c) realizacji sterowania zło�onego z dowolnej liczby 

przebiegów b). 

Parametry sterowania zasilaczem s� wprowadzane w 

oknie programu, a ich wykonanie warunkuje automatyczna 

kontrola poprawno�ci. Zastosowanie rejestru XML 

umo�liwia dostosowanie programu do zmian konfiguracji 

stanowiska i procedur pomiarowych. 

Podstawowe procesy i przepływy danych dla uzyskania 

sterowania napi�ciem, pr�dem lub moc� przedstawia, 

diagram przepływu danych (rys. 4), który zawiera:  

1) procesy: 

- sprawdzenie warto�ci – kontrola parametrów 

sterowania w dopuszczalnym dla zasilacza zakresie 

warto�ci, 

- generacja punktów - utworzenie zbioru punktów 

charakterystyki, 

- ustalenie parametrów graficznych - okre�lenie 

zakresu prezentacji, opisu odci�tej i rz�dnej, 

- sterowanie i prezentacja – sekwencyjne wysyłanie 

komend do zasilacza zgodnie z definicj� 

charakterystyki i bie��ca prezentacja przebiegu 

sterowania w oknie programu, 

2) magazyny danych: 

- rejestr XML - parametry komunikacji RS, definicje 

komend i charakterystyk zapisane w pliku XML, 

- punkty charakterystyki - punkty w układzie płaskim 

oraz przesuni�cie na osi odci�tych nast�pnego 

punktu, 

3) przepływy danych: 

- indeks – niepowtarzalny identyfikator 

charakterystyki, 

- parametry charakterystyki – kategoria a) lub b) 

sterowania, parametr sterowania (napi�cie, pr�d, 

moc), warto�� pocz�tkowa, przyrost warto�ci, 

interwał, liczba zmian wielko�ci sterowanej, 

- komunikat bł�du - tre�� bł�du postaci danych lub 

przekroczenia warto�ci dopuszczalnej, 

- dane do prezentacji – zbiór punktów 

charakterystyki, 

- parametry charakterystyki - zakres warto�ci na 

osiach, oznaczenie osi, tytuł charakterystyki, 

i terminator „interfejs” - okno główne programu. 

 

Rys. 4 Diagram przepływu danych sterowania zasilaczem 

 Układ steruje zmian� napi�cia zasilacza w celu 

realizacji podstawowych charakterystyk: rosn�cej, stałej 

i malej�cej oraz przebiegi o dowolnym kształcie zbudowane 

ze zło�enia charakterystyk podstawowych. 

Przykładowe okno programu podczas jego działania 

ilustruje rys. 5 dla zaprogramowanej charakterystyki 

schodkowo malej�cej od warto�ci 9 do 0,5 V z przyrostem 

 -0,5 V i liczb� 18 zmian napi�cia realizowanych z 

interwałem 60 s. Okno programu zawiera list� pozycji 

obejmuj�cej ww. kategorie a), b), c), pola parametrów 

charakterystyki, elementy steruj�ce oraz generowany 

przebieg napi�cia w funkcji czasu. Parametry sterowania 

mog� by� zmieniane w interfejsie u�ytkownika i zapisywane 

w pliku XML. 

 

 

Rys. 5. Okno programu po wykonaniu liniowej 

charakterystyki napi�cia 
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Na rysunku 6 pokazano przebieg charakterystyki 

napi�ciowej taksometru zgodny z norm�  ISO 16750-2 [4], 

która jest przykładem realizacji sterowania zło�onego z 

dwóch  zapisanych w pliku XML przebiegów liniowych 

napi�cia. 

 

Rys. 6 Okno programu podczas generowania 

zaprogramowanej charakterystyki napi�cia zasilaj�cego, 

zgodnie z norm� ISO 16750-2 

 

6. WNIOSKI 

 

Automatyzacja układu pomiarowego przyczyniła si� do: 

− uzyskania wi�kszej dokładno�ci przebiegu napi�cia 

poprzez wyeliminowanie bł�dów r�cznego sterowania,  

− zapewnienia powtarzalno�ci sygnału zasilaj�cego dzi�ki 

utworzeniu biblioteki przebiegów wzorcowych 

dostosowanych do typów taksometrów,  

− redukcji czasu przygotowania i wykonania bada� 

o około 30 %, 

− powstania elastycznego �rodowiska do bada� 

taksometrów, umo�liwiaj�cego dostosowanie 

stanowiska do ró�nych scenariuszy bada� wynikaj�cych 

z regulacji prawnych i normalizacyjnych oraz specyfiki 

badanego przyrz�du. 
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AUTOMATION OF PERTURBATION TEST OF TAXIMETER SUPPLY VOLTAGE 
 

The tests of taximeters supply voltage perturbations are performed in Central Office of Measures. This tests are part of 

conformity assessment procedure for taximeters according to MID Directive. For performing tests according to OIML and 

ISO regulations new measurement system was build. The measurement system contain special software for automation 

voltage supply characteristic. Automation results in better reproducibility of measurement process parameters, shorter time of 

measurements and better quality of measurement results. 

 

Keywords: taximeter, software for automation, conformity assessment, metrological software. 
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Streszczenie: Pomiary sprawno�ci generacji drugiej harmonicznej 

�wiatła dla próbek materiałów nieliniowooptycznych odnosz� si� 

głównie do kryształu jako obiektu makroskopowego. 

Nowootrzymywane zwi�zki chemiczne nie zawsze stwarzaj� 

mo�liwo�� wyhodowania jednolitych i wystarczaj�co du�ych 

kryształów. Niniejsze opracowanie opisuje propozycj� nowego 

sposobu pomiaru sprawno�ci generacji drugiej harmonicznej 

�wiatła dla nietransparentnych próbek proszkowych. Podstawow� 

ró�nic� wzgl�dem powszechnie stosowanych metod pomiaru jest 

umieszczenie detektora pierwszej i drugiej harmonicznej 

w obszarze strumienia �wiatła odbitego od badanej próbki 

materiału. Zarejestrowane w proponowany sposób sygnały mimo i� 

maj� mniejsz� amplitud� wzgl�dem typowej metody, s� mniej 

zniekształcone i zakłócone przez czynniki zewn�trzne. 

 
Słowa kluczowe: Optyka nieliniowa, druga harmoniczna �wiatła, 

lasery. 

 

1. JECHANIZJ POWSTAWANIA WY�SZYCH 

HARJONICZNYCH �WIATŁA 

 

Przyło�enie pola elektrycznego o wektorze składowej 

elektrycznej nat��enia E wywołuje polaryzacj� dielektryków 

[1]. Opis polaryzacji dielektryka (pomijaj�c dla uproszczenia 

zale�no�ci wektorowe i opieraj�c si� wył�cznie na 

równaniach skalarnych) b�dzie wyra�any wzorem (1): 

 

 ...2
++= bEaEP  (1) 

 

gdzie: P – polaryzacja o�rodka dielektryka, E – nat��enie 

pola elektrycznego, a, b – współczynniki polaryzacji 

kolejnych rz�dów. 

 

Załó�my, �e o�rodek o polaryzacji drugiego rz�du 

znajdzie si� pod wpływem polaryzacji o sinusoidalnie 

zmiennym przebiegu czasowym, wyra�onym wzorem (2): 

 

 tEE ωcos0=  (2) 

 

gdzie: E0 – amplituda nat��enia pola elektrycznego, � – 

pulsacja fali nat��enia pola elektrycznego, t – czas. 

 

Zestawiaj�c ze sob� wzory (1) i (2) otrzymuje si� 

zale�no�� na polaryzacj� o�rodka nieliniowego przy 

wymuszeniu sinusoidalnym (3): 
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Równanie (3) składa si� z sumy trzech składowych: 

− składowej pierwszej harmonicznej (4): 

 

 taEP ωω cos)( 0=  (4) 

 

− składowej drugiej harmonicznej (5): 

 

 tbEP ωω 2cos
2

1
)2(

2

0=  (5) 

 

− składowej stałej (6): 

 

 
2

0
2

1
)0( bEP =  (6) 

 

Za generacj� drugiej harmonicznej �wiatła odpowiada 

składowa opisana wzorem (5). Warunkiem koniecznym dla 

generacji drugiej harmonicznej �wiatła jest wi�c niezerowy 

współczynniki polaryzacji drugiego rz�du. Warunek ten jest 

spełniony dla kryształów o niecentrosymetrycznej budowie 

sieci krystalicznej. Sprawno�� generacji drugiej 

harmonicznej zale�y równie� od dopasowania fazowego, 

dopasowania współczynników załamania, opó�nienia 

grupowego fali w o�rodku [1]. 

Pomiary i analiza generacji drugiej harmonicznej 

�wiatła w o�rodkach kryształów niecentrosymetrycznych 

sprowadza si� głownie do rozpatrywania tego zjawiska 

w znacznej obj�to�ci kryształu. Generacja wy�szych 

harmonicznych �wiatła na powierzchni jest zwykle o rz�d 

wi�kszo�ci mniejsza ni� w przypadku całej obj�to�ci 

kryształu. Mimo mniejszych generowanych mocy, badania 

generacji drugiej harmonicznej na powierzchni materiałów 

dostarczaj� informacji o strukturze, składzie lub 

zanieczyszczeniu materiału. Badania takie daj� równie� 

informacj� na temat zjawisk wyst�puj�cych na styku dwóch 

o�rodków co ma miejsce w �wiatłowodach [2].  

Moc odbitej drugiej harmonicznej �wiatła jest zale�na 

od k�ta, polaryzacji oraz podatno�ci na generacj� drugiej 

harmonicznej powierzchni próbki. Ponadto wpływ na 

sprawno�� generacji drugiej harmonicznej ma równie� 

współczynnik gł�boko�� penetracji fali elektromagnetycznej 

wewn�trz badanego materiału i przepuszczalno�ci Fresnela. 
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Pomiary odbitej drugiej harmonicznej �wiatła nios� głównie 

informacj� o tensorze podatno�ci nieliniowej drugiego rz�du 

powierzchni. Ma to znaczenie w dziedzinie bada� 

podatno�ci próbek nieprzezroczystych oraz próbek 

proszkowych [2]. 

 

2. TYPOWA METODA POMIARU SPRAWNO�CI  
    GENERACJI DRUGIEJ HARMONICZNEJ  

    �WIATŁA 
 

Typowa metoda pomiaru sprawno�ci generacji 

harmonicznych �wiatła odbywa si� za pomoc� stanowiska 

pomiarowego, którego schemat blokowy przedstawiono na 

rysunku 1 [3, 4]. Do tych pomiarów u�yto laser impulsowy - 

nanosekundowy Nd: YAG Quanta-Ray INDI generuj�cy 

impulsy o długo�ci fali 1064 nm, czasie trwania 2,5 - 7 ns 

i energii do 500 mJ. Pomiar amplitudy impulsu podstawowej 

harmonicznej � dokonywany jest za pomoc� fotodetektora 

THORLABS DET10A/M czułym w zakresie długo�ci fali 

200 nm - 1100 nm. �wiatało laserowe rozszczepiane jest za 

pomoc� płytki szklanej - rozdzielacza wi�zki (Beam Spliter) 

i cz��ciowo kierowane przez filtr interferencyjny 1064 nm 

FL1064-3 do fotodetektora podstawowej harmonicznej 

(FUN). Wi�kszo�� energii lasera zostaje skierowana w 

stron� badanej próbki. Wyemitowana przez próbk� druga 

harmoniczna (SHG) �wiatła lasera 2� zostaje odfiltrowana 

za pomoc� filtru interferencyjnego 532 nm FL532-3 i 

zarejestrowana przez fotopowielacz Hamamatsu H9305-05 

czułym w zakresie długo�ci fali 185 nm - 650 nm. 

Poziom zmierzonego nat��enia promieniowania SHG 

przez dotychczas stosowan� konstrukcj� stanowiska 

pomiarowego jest zale�ny nie tylko od sprawno�ci próbki, 

ale równie� od poło�enia detektorów wzgl�dem osi 

optycznej. Zmiana umiejscowienia detektora b�dzie 

skutkowa� zmian� w wynikach pomiarów, przez co pomiary 

nie b�d� powtarzalne, ze wzgl�du na to, �e zmierzon� 
amplitud� sygnału SHG odnosi si� w pomiarach do warto�ci 

amplitudy mocy lasera. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy typowego stanowiska do pomiaru 

sprawno�ci SHG 

 

3. METODA POMIARU SPRAWNO�CI GENERACJI  
    DRUGIEJ HARMONICZNEJ �WIATŁA  

    ODBITEGO OD PRÓBKI 
 

Propozycja udoskonalenia metody pomiaru ma pomóc 

w pomiarach nieprzezroczystych próbek w postaci 

proszkowej i polega na uzale�nieniu od siebie sygnałów 

pomiarowych impulsu lasera indukuj�cego i impulsu 

pochodz�cego od składowej drugiej harmonicznej 

zarejestrowanego przez fotodetektor. Proponowane 

rozwi�zanie polega na pomiarze składowej podstawowej 

harmonicznej (1064 nm) oraz drugiej harmonicznej 

(532 nm) w jednym punkcie przestrzennym w pobli�u 

próbki. W ten sposób odległo�� detektora pomiarowego od 

badanej próbki przestaje mie� znaczenie.  

Pomiar sprawno�ci przetwarzania SHG według 

powy�szego zało�enia wymaga równie� u�ycia dwóch 

fotodetektorów. Jeden z nich jest wyposa�ony jest w filtr 

interferencyjny przepuszczaj�cy wył�cznie składow� 
podstawowej harmonicznej (1064 nm), a drugi w filtr dla 

drugiej harmonicznej (532 nm). Pomiar obu składowych 

harmonicznych jednocze�nie z jednego punku b�dzie 

wykonany za pomoc� rozdzielacza wi�zki, który rozdziela 

�wiatło przychodz�ce z odbicia od próbki na dwa detektory 

(rys. 2, 3). Cały układ detektorów jest osłoni�ty od wpływu 

zakłócaj�cych czynników zewn�trznych (�wiatło lamy 

pompuj�cej lasera). 

 

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy stanowiska do pomiaru sprawno�ci SHG 

na podstawie �wiatła podstawowej i drugiej harmonicznej odbitej 

od próbki 

 

 
 

Rys. 3. Fotografia zmodyfikowanego układu pomiarowego drugiej 

harmonicznej �wiatła (ze zdj�t� osłon�) 
 

4. POMIARY SPRAWNO�CI GENERACJI DRUGIEJ  
    HARMONICZNEJ �WIATŁA ODBITEGO  

    OD PRÓBKI 
 

Wykonano próbne pomiary porównawcze obu metod 

pomiarowych dla tej samej próbki pomiarowej - 

sproszkowanego kryształu borku bizmutu BiB3O6 (BIBO). 

Sproszkowan� próbk� kryształu umieszczono mi�dzy 

dwiema szklanymi płytkami. Warunki pomiarów poza 

uło�eniem detektorów pozostały niezmienione. Pomiaru 

dokonano w 30 seriach impulsów lasera. Sygnały z 

fotodetektorów zarejestrowano oscyloskopem, u�redniono i 

przedstawiono na wykresach z rysunków 4 i 5. Na 

wykresach tych wyszczególniono warto�ci szczytowe 

impulsów napi�cia zarejestrowanego przez fotodetektory 

FUN i SHG, stosunek maksimów tych sygnałów �(max), 
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stosunek pól powierzchni pod wykresami �(area) oraz czas 

opó�nienia �t mi�dzy szczytami sygnałów FUN i SHG. 

 

0 50 100 150
-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

FUN

SHG

→ ←
∆t

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

U
N

, 
S

H
G

 [
a

.u
.]

                                                                            t [ns]

FUN = 3,)2
SHG = 2,)4

η(max) = 73,0%

η(area) = 79,)%

∆t = 8,4 ns

 
 

Rys. 4. Kinetyka impulsu podstawowej i drugiej harmonicznej 

próbki proszkowej BiBO dokonana na stanowisku  

pomiarowym z rysunku 1 
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Rys. 5. Kinetyka impulsu podstawowej i drugiej harmonicznej 

próbki proszkowej BiBO dokonana na stanowisku  

pomiarowym z rysunku 2 

 

Porównuj�c oba przebiegi impulsów mo�na zauwa�y� 

około 30% spadek amplitudy sygnału pierwszej 

harmonicznej oraz przeszło 3-krotny spadek zarejestrowanej 

amplitudy drugiej harmonicznej. Spowodowane jest to 

zwi�kszeniem odległo�ci detektora SHG od próbki 

pomiarowej (konieczne było odsuni�cie detektora ze 

wzgl�du na umiejscowienie rozdzielacza wi�zki). Mimo 

zmniejszenia si� amplitudy zarejestrowanych sygnałów 

mo�na zauwa�y� wyra�n� popraw� kształtu obu impulsów.  

 

5. WNIOSKI KO�COWE 

 

Zaprezentowane rozwi�zanie upraszcza i przyspiesza 

procedur� pomiarow� sprawno�ci generacji drugiej 

harmonicznej �wiatła przez pomini�cie konieczno�ci 

wykonywania pomiarów referencyjnych po ka�dej zmianie 

poło�enia układu detektorów, co jest konieczne ze wzgl�du 

na du�� rozbie�no�� mierzonych energii. Zarejestrowane 

w ten sposób sygnały mimo i� maj� mniejsz� amplitud� to s� 

mniej zniekształcone i zakłócone. Opisana metoda znajdzie 

zastosowanie w pomiarach jako�ciowych i porównawczych 

nieliniowooptycznych wła�ciwo�ci nowych materiałów. 
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MEASUREMENT EFFICIENCY OF SECOND HARMONIC GENERATION  

WITH CONSIDERATION REFLECTED SIGNALS 
 

Measurements efficiency of second harmonic generation of light for samples of nonlinear optical crystals mainly refer to 

the crystal as a macroscopic object. Newly-formed chemicals probes do not always provide the opportunity to grow uniform 

and large enough crystals. This article describes the proposed new method for measuring the efficiency of second harmonic 

light generation for non-translucent powder samples. The primary difference with respect to commonly used measurement 

methods is the placement of the first and second harmonic detectors in the area of the reflected light stream from the test 

sample material. 

Comparative test measurements of both methods were performed for the same sample - crystal BiB3O6 (BIBO). 

Measurement conditions beyond the position of the detectors remain unchanged. 

Comparing both pulse waveforms, you may notice a decrease in amplitude of FUN and SHG signals. Despite the 

reduced amplitude of the recorded signals, a noticeable improvement in the shape of the two pulses can be noted. The 

measuring system shall be subjected to a one-time series of measurements with a reference sample to determine the fixed 

conversion rate of the second harmonic of the light. 

 

Keywords: Nonlinear optics, second harmonic generation of light, lasers. 
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Streszczenie: Odnawialne �ródła energii (OZE) stanowi� coraz 

istotniejszy element zaspokajania potrzeb energetycznych 

przemysłu i indywidualnych u�ytkowników na całym �wiecie. Ich 

rozwój przekłada si� na zmniejszenie emisji CO2 i potencjalne 

ograniczenie efektu cieplarnianego, jak równie� inicjuje post�p 

technologiczny  w odno�nych dziedzinach. W artykule 

przedstawiono konfiguracje przydomowej mikro-instalacji, 

wytwarzaj�cej energi� elektryczn�, u�ytkowanej w północnej 

cz��ci kraju. Omówiono kierunki i przesłanki jej modernizacji, 

pokazano wyniki pomiarów ilo�ci  produkowanej energii oraz 

dokonano analizy efektywno�ci jej wytwarzania w kontek�cie 

energetycznym,  ekonomicznym, jak i otoczenia prawnego 

zagadnie� OZE. 

 
Słowa kluczowe: odnawialne �ródła energii, mikro-instalacje, 

pomiary, efektywno��. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Istotne znaczenie dla ochrony �rodowiska 

i zapobiegania efektowi cieplarnianemu ma ograniczenie 

emisji CO2. Wa�n� rol� odgrywa w tym zakresie mo�liwo�� 

wykorzystywania odnawialnych �ródeł energii (OZE).  

Technologie wytwarzania energii elektrycznej z energii 

słonecznej i wiatrowej były znane od dziesi�cioleci, ale ich 

wdro�enie w mikroskali było dotychczas nieopłacalne, 

głównie ze wzgl�du na wysokie koszty urz�dze� do 

konwersji i magazynowania energii. Zainteresowanie OZE 

wyra�nie zwi�kszyło si� we wczesnych latach 

dziewi��dziesi�tych. Od tamtej pory �wiatowe 

wykorzystanie energii słonecznej wzrosło czterokrotnie, 

a energii wiatru - nawet o�miokrotnie [1-4]. 

Polski sektor energetyczny oparty jest głównie na 

w�glu, co wi��e si� z emisj� du�ych ilo�ci CO2, a zatem 

rozwój technologii OZE i jej rozpowszechnianie jest wa�ny 

w wielu aspektach, w tym ekologicznym i finansowym. Poza 

instalacjami OZE w energetyce zawodowej, rozwój 

indywidualnych systemów wiatrowych i solarnych 

w gospodarstwach domowych mo�e stanowi� wa�ny 

element równowagi energetycznej kraju. System taki mo�e 

by� podł�czony do publicznej sieci elektroenergetycznej lub 

wykorzystywany autonomicznie w miejscu zainstalowania, 

np. do podgrzewania wody lub dodatkowego ogrzewania 

domu.  

Warunki produkcji i sprzeda�y energii elektrycznej 

ze �ródeł odnawialnych s� okre�lone w Polsce w ustawie 

o OZE z 20 lutego 2015 [5]. Niestety, w mi�dzyczasie była 

ona dwukrotnie zmieniana, a w efekcie uregulowania 

dotycz�ce sprzeda�y energii przez wła�cicieli 

przydomowych mikro-instalacji nie s� dla nich zadowalaj�ce 

i nie w pełni wyszczególnione. Równie� dla podmiotów 

inwestuj�cych na du�� skal� w technologie OZE obecne 

regulacje przysparzaj� wiele problemów. 

Komisja Europejska ocenia w 2016 r. w Raporcie 

Krajowym [6], �e "Istnieje wysoki poziom niepewno�ci co 

do tego, czy Polska osi�gnie cel w zakresie pozyskiwania 

energii ze �ródeł odnawialnych w 2020 r. wobec 

prowadzonej obecnie polityki i stosowanych �rodków. 

Konieczne b�dzie podj�cie znacznych dodatkowych 

inwestycji w celu osi�gni�cia celów wyznaczonych na 2020 

r. oraz pewno�ci prawa, przewidywalno�ci i stabilno�ci ram 

inwestycyjnych”.  

W pracy autorzy skupili si� na prezentacji 

funkcjonuj�cego systemu mikro-elektrowni OZE, 

składaj�cego si� z małej elektrowni słonecznej i elektrowni 

wiatrowej, zaprojektowanych i zbudowanych na potrzeby 

prywatnego inwestora [7]. Dokonano oceny dwóch 

konfiguracji przydomowej elektrowni: pierwsza mikro-

elektrownia została zbudowana jako "opcja zero" (nazwana 

na potrzeby niniejszej pracy „wersj� 1”), za� druga (wersja 

2), powstała na bazie zdobytych do�wiadcze�, na drodze 

modernizacji pierwotnej wersji elektrowni. Przedstawiono 

analizy efektywno�ci obu instalacji, uwzgl�dniaj�ce koszty 

pocz�tkowe obydwu systemów, koszty zwi�zane z ich 

eksploatacj�, a tak�e korzy�ci wynikaj�ce z  lokalnej 

produkcji energii elektrycznej, z uwzgl�dnieniem 

ko�cowego bilansu kosztów. 

W rozdziale 2 przedstawiono dwie konfiguracje 

badanej mikro-elektrowni. Rozdział 3 zawiera wybrane 

wyniki pomiarów dotycz�ce bilansu energetycznego dla 

obydwu instalacji. W rozdziale 4 zawarto analiz� 

ekonomicznej efektywno�ci eksploatacji mikro-elektrowni. 

Wnioski i uwagi zamieszczono w rozdziale 5. 
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2. KONFIGURACJE PRZYDOMOWYCH  

    MIKRO-ELEKTROWNI 

 

Poszukiwanie mo�liwo�ci funkcjonowania w harmonii 

z natur�, jak równie� wzgl�dy ekonomiczne, skłaniaj� wielu 

wła�cicieli  nieruchomo�ci (zarówno osoby fizyczne, jak 

i firmy) do inwestowania w systemy OZE.  

Przydomowe instalacje OZE, wykorzystuj�ce baterie 

słoneczne i/lub generatory wiatrowe, zwykle realizowane s� 

w jednej z trzech podstawowych konfiguracji, jako systemy:  

• autonomiczne (wyspowe) – Off-Grid, 

• współpracuj�ce z sieci� – On-Grid, 

• hybrydowe.  

Systemy wyspowe stosuje si� do zasilania obiektów 

w przypadku, gdy publiczna sie� elektroenergetyczna nie 

jest dost�pna. Ze wzgl�du na zmiany warunków 

wytwarzania energii w ci�gu doby, konieczne jest jej 

magazynowanie. Wytworzona energia najpierw trafia do 

akumulatorów, gdzie jest magazynowana, a po 

przetworzeniu wykorzystywana jest do zasilania 

odbiorników. Zapewnia to ci�gło�� zasilania w systemie. 

Energia nie jest oddawana do sieci.  

Wi�kszo�� instalowanych mikro-elektrowni to systemy 

współpracuj�ce z sieci� energetyczn� (On-Grid). Koszty 

instalacji tego typu s� zwykle ni�sze od systemu 

wyspowego, gdy� nie jest wymagany zakup akumulatorów, 

których pozyskanie stanowi �rednio 20% kosztów systemu. 

Nadwy�ki energii s� oddawane do sieci, a niedobory s� 

z niej uzupełniane. Systemy te działaj� w ramach 

rozproszonego systemu wytwarzania energii, i dzi�ki 

poł�czeniu z publicznym systemem dystrybucji energii, 

zapewniona jest w nich ci�gło�� dostaw energii.  

Systemy hybrydowe działaj� podobnie jak systemy 

autonomiczne, nadwy�ka energii z systemu OZE 

magazynowana jest w akumulatorach. W przypadku 

rozładowania akumulatorów zasilanie systemu przeł�czane 

jest na zasilanie z sieci energetyki zawodowej (lub zał�czany 

jest generator pr�dotwórczy). 

Korzystaj�c z uprzejmo�ci wła�ciciela przydomowej 

mikro-elektrowni OZE, poło�onej w okolicach Trójmiasta, 

w ci�gu dwóch lat wykonywano pomiary energii 

elektrycznej, jak równie� obserwowano zmiany w systemie, 

wprowadzane w efekcie analiz i decyzji wła�ciciela [7]. 

 

2.1. Wsrsja 1 przydomowsj slsktrowni 

Pierwsza z badanych instalacji nazwana "pierwsz� 

wersj� przydomowej elektrowni" (V1PE) była mieszanym 

systemem, składaj�cym si� z małej elektrowni wiatrowej 

(EW) i dziesi�ciu modułów fotowoltaicznych (MF). 

Konfiguracj� rozwa�anego systemu pokazano na rysunku 1. 

Energia elektryczna wytwarzana w EW 1 i MF 2 zasila 

przetwornic� mocy (inwerter) 5, pod nadzorem sterownika 3, 

ł�cz�cego funkcje prostownika i regulatora napi�cia. EW 

generuje napi�cie przemienne o amplitudzie i cz�stotliwo�ci, 

które zmieniaj� si� w zale�no�ci od pr�dko�ci obrotowej 

wirnika generatora wiatrowego. Sterownik 3 monitoruje 

działanie generatora wiatrowego i przekształca trójfazowe 

napi�cie AC na napi�cie DC. Kontroluje on równie� napi�cie 

z MF. Nadmiar energii wytwarzanej w MF i EW jest 

wykorzystywany do ładowania akumulatora 4. Inwerter 5 

zapewnia zasilanie urz�dze� gospodarstwa domowego 7. 

Gdy produkcja energii słonecznej lub wiatrowej jest 

niewystarczaj�ca do potrzeb domowych, inwerter pobiera 

energi� z akumulatorów. Je�li to �ródło energii jest nadal 

niewystarczaj�ce, energia pobierana jest równie� 

z zewn�trznej sieci elektrycznej 6. Energia uzyskana 

z elektrowni V1PE wykorzystywana jest wył�cznie do 

zasilania elektrycznych urz�dze� gospodarstwa domowego. 

W systemie tym nadwy�ka energii wytwarzanej w MF lub 

EW  nie mogła by� oddawana do sieci zewn�trznej. 

 

 
 

Rys. 1. Przydomowa elektrownia – wersja 1: 1 –  generator 

wiatrowy; 2 – moduły fotowoltaiczne; 3 –  sterownik; 4 – 

akumulatory; 5 – przetwornica; 6 – sie� zewn�trzna; 7 –  odbiorniki 

zasilania gwarantowanego; -  – rozmieszczenie liczników 

energii 

 

2.2. Wsrsja 2 przydomowsj slsktrowni 

Do�wiadczenia zdobyte podczas eksploatacji V1PE 

skłoniły do modyfikacji konfiguracji mikro-elektrowni. 

Zmiany w instalacji wynikn�ły głównie z ogranicze� 

magazynowania energii w akumulatorach i braku 

mo�liwo�ci zarz�dzania nadmiarem energii. Konfiguracja 

zmodyfikowanej elektrowni, nazwanej "drug� wersj� 

przydomowej elektrowni" (V2PE), obecnie 

wykorzystywan�, jest pokazana na rysunku 2. V2PE składa 

si� z dwóch oddzielnych podsystemów: podsystemu A, 

wykorzystuj�cego EW do podgrzewania wody 

i dodatkowego ogrzewania domu, a tak�e podsystemu B, 

zasilaj�cego urz�dzenia gospodarstwa domowego 

i zintegrowanego z zewn�trzn� sieci� elektryczn�. Takie 

zastosowanie EW 1 do ogrzewania wody i domu jest 

prostym sposobem na wykorzystanie energii wiatru. 

Rozwi�zanie to ma t� zalet�, �e energia wiatrowa mo�e by� 

efektywnie wykorzystana nawet przy du�ej zmienno�ci jej 

parametrów. Energia ta nie musi by� magazynowana  

w akumulatorach, co zwi�kszyłoby koszt instalacji - jest to 

jeden z wniosków wynikaj�cych z eksploatacji V1PE. Drugi 

podsystem opiera si� na energii wytwarzanej w MF 6. Za 

pomoc� inwertera 5 energia ta jest przekształcana w energi� 

o parametrach odpowiadaj�cych energii w sieci publicznej. 

Inwerter 5 jest poł�czony z domow� tablic� rozdzielcz� 

i dostarcza zasilanie do obwodów elektrycznych 7 

gospodarstwa domowego. Urz�dzenie w pierwszej 

kolejno�ci wykorzystuje energi� pochodz�c� z MF. 

Nadwy�ka energii z MF jest przekazywana do sieci 

publicznej. Kiedy zapotrzebowanie na energi� jest wi�ksze 

od ilo�ci energii wytwarzanej w MF, inwerter pobiera 

energi� z sieci publicznej. Przepływ energii jest rejestrowany 

przez dwukierunkowy licznik energii 8.  
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Rts. 2. Prztdomowa elektrownia – wersja 2: 1 –  generator 

wiatrowt; 2 – sterownik; 3 – bojler; 4 – wiatromierz; 5 – 

przetwornica; 6 – modułt fotowoltaiczne; 7 –  odbiorniki zasilania 

gwarantowanego; 8 –  licznik dwukierunkowt (sie� zewn�trzna); 

-  – rozmieszczenie liczników energii 

 

3. POMIARY ENERGII W MIKRO-ELEKTROWNI 

Przedmiotem dalsztch analiz jest okre�lenie 

efekttwno�ci ka�dego z ststemów (V1PE i V2PE). Pierwsze 

badania dottcztłt mikro-elektrowni V1PE (rts. 1). Energia 

wttwarzana w MF o moct całkowitej 2000 Wp (ang. Watt 

peak – moc szczttowa)) i EW o moct 3 kW btła 

wtkorztsttwana do zasilania urz�dze� gospodarstwa 

domowego, a jej nadwt�ka btła magaztnowana w baterii 

akumulatorów. Bateria składała si� z dziesi�ciu 

akumulatorów 12 V  o pojemno�ci 200 Ah, poł�czontch 

szeregowo. Napi�cie znamionowe MF w punkcie 

makstmalnej moct miało warto�� 36,2 V. Napi�cie 

znamionowe generatora pr�du trójfazowego w układzie EW 

wtnosiło 120 V AC. Wtj�cia MF i EW poł�czono 

z sterownikiem, którt przekształcał napi�cia wej�ciowe na 

napi�cie 120 V DC. Inwerter przekształcał napi�cie 

120 V DC na napi�cie 230 V AC. Badania przeprowadzono 

w okresie jednego roku (2014). Pomiart wtkontwano za 

pomoc� czterech liczników energii elektrtcznej, 

działaj�ctch w wtbrantch w�złach ststemu (rts. 1). Licznik 

 mierztł ilo�� energii pobieranej przez gospodarstwo 

domowe z sieci zewn�trznej. Licznik  wskaztwał ilo�� 

energii pobranej przez inwerter z sieci zewn�trznej oraz 

z baterii akumulatorów. Licznikiem  mierzono ilo�� 

energii przekaztwanej z inwertera do rozdzielnict domowej, 

z której zasilano najwa�niejsze obwodt instalacji domowej 

(tzw. gwarantowane obwodt zasilania). Licznik  

wskaztwał ilo�� energii wttworzonej przez EW. 

Na rtsunku 3 zestawiono ilo�� energii wttwarzanej 

przez EW i MF z energi� pobran� z sieci publicznej 

w kolejntch miesi�cach 2014 roku. Najni�szt pobór energii 

z sieci publicznej miał miejsce w okresie letnim. Wówczas 

produkcja energii odnawialnej btła najwi�ksza, za� 

zapotrzebowanie na energi� elektrtczn� – najmniejsze. 

Z wtkresu wtnika, �e zwi�kszenie moct ststemu EW 

prztcztniłobt si� do zmniejszenia zapotrzebowania na 

energi� z sieci w okresie zimt. 

 

 
 

Rts. 3. Ilo�� energii elektrtcznej wttworzonej w instalacji V1PE 

i pobranej z sieci publicznej w kolejntch miesi�cach 2014 roku 

 

Zmodtfikowana mikro-elektrownia V2PE składa si� 

z dwóch oddzielntch instalacji (rts. 2): podststemu A, 

wtkorztstuj�cego turbin� wiatrow� (z V1PE) oraz 

podststemu B, opartego na 20 MF (o ł�cznej moct 4000 

Wp), zintegrowanego z publiczn� sieci� 

elektroenergettczn�. Pomiart energii w trzech w�złach 

mikro-elektrowni (rts. 2) przeprowadzono w okresie 

jednego roku (2015). Licznikiem  (dwukierunkowt) 

mierzono ilo�� energii elektrtcznej pobranej z zewn�trznej 

sieci oraz energii dostarczonej z podststemu B do sieci 

publicznej. Licznik  wskaztwał ilo�� energii uztskanej 

z MF, za� licznik  - ilo�� energii wttworzonej przez 

generator w układzie EW. 

Na rtsunku 4 pokazano ilo�� energii słonecznej 

i wiatrowej wttworzonej w V2PE w kolejntch miesi�cach 

2015 roku, ilo�ci energii pobranej z sieci publicznej, jak 

równie� oddanej do tej sieci. Podobnie jak w roku 2014, 

najni�sze zapotrzebowanie na energi� z sieci zewn�trznej 

wtst�powało w okresie letnim. Ponadto, od maja do sierpnia 

energia elektrtczna btła oddawana do sieci publicznej, 

poniewa� MF wttwarzałt ilo�ci energii, przekraczaj�ce 

zapotrzebowanie urz�dze� gospodarstwa domowego. 

Pomimo nadwt�ki energii w ttch miesi�cach, gospodarstwo 

domowe pobierało energi� równie� z sieci publicznej, 

poniewa� w V2PE nie btło mo�liwo�ci jej magaztnowania, 

a w noct MF energii nie wttwarzaj�. 

 

 
 
Rts. 4. Ilo�� energii elektrtcznej wttworzonej w instalacji V2PE, 

nadwt�ki energii oddanej do sieci oraz energii pobranej z sieci 

publicznej w kolejntch miesi�cach 2015 roku 

 

Rocznt bilans energettcznt ststemu V1PE, 

przedstawiont na rtsunku 5, okre�la udział energii 

wttworzonej w MF i EW, oraz pobranej z sieci publicznej 

w roku 2014. 29% zu�ttej energii uztskano z MF. 

Rozbudowa ststemu MF nie jest jednak wskazana, poniewa� 
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prowadziłoby to do pojawienia si� podczas lata nadwy�ki 

energii, na któr� nie ma zapotrzebowania, której nie mo�na 

magazynowa� bez zwi�kszenia pojemno�ci akumulatorów 

(dodatkowe koszty) ani przekazywa� do sieci zewn�trznej. 

Energia wiatrowa stanowiła 36% całkowitej energii 

zu�ywanej przez gospodarstwo domowe. Optymalnym 

rozwi�zaniem dla zmniejszenia poboru energii z sieci 

zewn�trznej jest zwi�kszenie mocy generatora w systemie 

EW, co zapewniłoby wytwarzanie wi�kszych ilo�ci energii 

jesieni� i zim�. Jednak�e takie rozwi�zanie wi��e si� 

z dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi i zostało ono 

odrzucone przez wła�ciciela elektrowni. 35% 

zapotrzebowania na energi� pokrywano z sieci publicznej. 

 

 
 

Rys. 5. Bilans roczny energii dla instalacji V1PE 

 

Roczny bilans energii dla V2PE przedstawiony na 

rysunku 6 pokazuje, �e najwi�kszy udział w wytwarzaniu 

energii (42%) maj� MF (w podsystemie B – rys. 2). 

W okresie letnim wytwarzana jest nadwy�ka energii, która 

jest przekazywana do sieci publicznej. Rozbudowa systemu 

MF przyczyniła si� to do zmniejszenia zapotrzebowania na 

energi� z sieci publicznej (32%) w stosunku do V1PE. 

W bilansie mniejszy jest te� udział energii wytworzonej 

w EW (25%). 

 

 
 

Rys. 6. Bilans roczny energii dla instalacji V2PE 

 

Pomiary przeprowadzone w latach 2014 i 2015 

wykazały, �e MF zastosowane w V1PE generowały 781,4 

kWh/kWp (energia wytworzona w MF w ci�gu 1 roku 

w przeliczeniu na moc szczytow� MF). Instalacja 

fotowoltaiczna w systemie V2PE wygenerowała 823,8 

kWh/kWp. Ró�nica ta mo�e wynika� z zainstalowania  

w V2PE dziesi�ciu nowych MF o lepszej sprawno�ci, jak 

równie� zastosowania nowoczesnego inwertera, co 

z pewno�ci� poprawiło wyniki. Dla polskich warunków 

klimatycznych instalacja fotowoltaiczna odpowiednio 

zlokalizowana i prawidłowo wykonana mo�e produkowa� 

rocznie od 950 do 1025 kWh/kWp [3]. EW w układzie 

V1PE, jak równie� w V2PE wyprodukowała w ci�gu roku 

po ok. 2000 kWh energii, co jest znacznie poni�ej 

nominalnej warto�ci szacowanej przez dystrybutora 

wiatraka, dla lokalnych warunków (ok. 5250 kWh/rok).   

Uzyskane wydajno�ci energetyczne nie s� zadowalaj�ce. 

Według oceny autorów, jest to spowodowane nieoptymaln� 

lokalizacj�, zarówno MF, jak i wiatraka w systemie EW.  

 

 

 

 

 

4. OCENA EKONOMICZNA MIKRO-ELEKTROWNI 

 

Zapisy zawarte w ustawie o OZE z 20 lutego 2015 r. 

stwarzały warunki do budowy przydomowych  

mikro-elektrowni w systemie On-Grid, w których nadwy�ka 

energii wyprodukowanej w ci�gu jednego półrocza (latem) 

mo�e zrównowa�y� niedobór produkcji w pozostałej cz��ci 

roku, gdy wi�cej energii pobiera si� z sieci publicznej. 

W zapisach ustawy, w rachunku za energi�, nadwy�ka 

energii przekazana do sieci miała równowa�y� energi� 

pobran� z sieci w relacji 1 do 1 kWh. 

W dniu 31 grudnia 2015 r. została przyj�ta nowelizacja 

ustawy o OZE, w której stwierdzono, �e stawki taryfy 

gwarantowanej (ang. feed-in tariff, FIT) b�d� miały 

zastosowanie do energii elektrycznej wytwarzanej 

w systemach OZE (i przekazywanej do sieci publicznej), 

które rozpoczn� produkcj� po 1 lipca 2016 r. Dla  

mikro-elektrowni stawka miała wynosi� 0,65 PLN/kWh. 

Stawka stosowana do tego czasu, dla wszystkich typów 

mikro-instalacji, wynosiła 0.16736 PLN/kWh. W tym 

terminie korzystne dla prosumentów energii elektrycznej 

zmiany nie zostały wprowadzone, poniewa� 22 czerwca 

2016 r. podpisana została kolejna nowelizacja do ustawy 

o OZE z 2015 r., gdzie wprowadzono regulacje, według 

których producenci "zielonej energii", zamiast 

gwarantowanych stawek FIT, b�d� otrzymywa� tzw. rabaty, 

czyli rozliczanie ró�nicy mi�dzy ilo�ci� wytwarzanej 

i oddawanej do sieci energii, a energi� pobran� z sieci. 

Wła�ciciele mikro-instalacji (do 10 kW) mog� liczy� na 

rozliczenie energii w relacji 1 do 0,8, ale zgodnie  

z zapowiedziami rz�du nie jest to ostatnia zmiana zapisów 

ustawy. Kolejne poprawki do ustawy po�piesznie 

zatwierdzano przed terminami poprzednio wprowadzonych 

regulacji.  

Wydatki poniesione podczas budowy i w trakcie 

eksploatacji mikro-instalacji s� kluczow� kwesti� 

wpływaj�c� na ich rentowno��. Dotyczy to inwestycji 

pocz�tkowych, a tak�e bie��cych kosztów operacyjnych. 

Całkowity koszt V1PE (rys. 1) wyniósł prawie 

70 000 PLN. Ł�czne koszty V2PE wyniosły prawie 

63 000 PLN. Aby obliczy� tzw. prosty okres zwrotu (okres, 

po upływie którego inwestor powinien odzyska� 

zainwestowany kapitał bez uwzgl�dnienia zmian warto�ci 

pieni�dza w tym czasie), nale�y wyznaczy� czas, po którym 

skumulowane przepływy pieni��ne osi�gn� zero (okres, po 

upływie którego wpływy netto z inwestycji pokryj� 

poniesione wydatki). Bior�c pod uwag� szereg czynników, 

w tym koszty eksploatacyjne systemu i aktualn� �redni� cen� 

energii elektrycznej zakupionej od dystrybutora, 

oszacowano, �e okres zwrotu dla instalacji V1PE wynosi 

około 28 lat. 

W przypadku V2PE (rys. 2) analiz� przeprowadzono 

oddzielnie dla podsystemów A (EW) i B (MF). Okres zwrotu 

kosztów inwestycyjnych podsystemu A, wynikaj�cy jedynie 

z wykorzystania energii odnawialnej, w miejsce zakupu tej 

cz��ci zu�ywanej energii, wynosi około 27 lat. Podsystem B 

wytwarza nadwy�k� energii elektrycznej, któr� oddaje si� do 

sieci publicznej. Bior�c pod uwag� stawki FIT za energi� (na 

mocy ustawy o OZE z 20 lutego 2015 r.), okres zwrotu dla 

podsystemu B wynosi około 11 lat. Wprowadzone 

nowelizacje do ustawy, a tym samym anulowane, korzystne 

dla małych prosumentów, stawki za odsprzedawan� energi�, 

powoduj� wydłu�enie tego okresu dla rozwa�anego 

podsystemu do około 13 lat. 
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5. WNITSKI KT�CTWE 

 

Autorzy prowadzili badania przydomowej  

mikro-elektrowni przez okres 2 lat. W ich trakcie 

realizowane były pomiary energii elektrycznej, wytwarzanej 

w MF i EW. Interesuj�cym elementem mikro-elektrowni 

V1PE było wzajemne uzupełnianie w ilo�ci wytwarzanej 

energii w MF i EW w ró�nych porach roku. Małe ilo�ci 

energii wytwarzanej w miesi�cach zimowych w MF były 

kompensowane przez EW, i na odwrót w okresie letnim. 

Gdy ilo�� wytwarzanej energii była niewystarczaj�ca dla 

pokrycia zapotrzebowania urz�dze� gospodarstwa 

domowego, pobierano j� z sieci publicznej. Jednak�e 

budowa instalacji V1PE wymagała du�ych nakładów 

finansowych. Po przeprowadzeniu analizy rentowno�ci 

ustalono, �e instalacja zamortyzuje si� dopiero po 27 latach. 

Obliczenia obejmowały stop� inflacji, ale nie uwzgl�dniały 

kosztów wymiany baterii akumulatorów. Przy zastosowaniu 

oszcz�dno�ci na pewne pomocnicze cz��ci instalacji, czas 

amortyzacji zmniejszyłby si� do 25 lat. Przy całkowitej 

rezygnacji z akumulatorów czas ten skróciłby si� do  

ok. 20 lat, ale system straciłby funkcjonalno��. Po 

pojawieniu si� problemów z akumulatorami, a tak�e  

w zwi�zku z ogłoszon� ustaw� o OZE (mo�liwo�� 

odsprzeda�y nadwy�ki energii po cenach równowa�nych 

cenom energii zakupionej), wła�ciciel mikro-elektrowni 

postanowił przebudowa� instalacj�. 

Instalacja V2PE została zbudowana w postaci dwóch 

oddzielnych podsystemów. Energia podsystemu wiatrowego 

jest wykorzystywana do ogrzewania wody i domu. Zalet� 

tego systemu jest brak konieczno�ci magazynowania energii 

elektrycznej. To znacznie obni�yło koszt tej instalacji  

(o ok. 15 000 PLN). Jednak�e analiza rentowno�ci tego 

podsystemu pokazuje, �e poniesione wydatki zostan� 

zwrócone dopiero po 27 latach. Wynika to cz��ciowo  

z braku mo�liwo�ci współdziałania z instalacj� MF.  

Podsystem oparty na zestawie modułów MF ma mo�liwo�� 

przekazywania nadwy�ki wytworzonej energii elektrycznej 

do sieci publicznej. Analiza rentowno�ci wskazuje, �e 

wydatki na ten system zostan� zamortyzowane po 13 latach. 

Gdyby obowi�zywały ceny odsprzeda�y nadwy�ki energii 

po stawkach zawartych w FIT, okres zwrotu byłby krótszy  

o 2 lata. Zainstalowany system MF nie zapewnia 

gospodarstwu domowemu pełnego pokrycia potrzeb 

energetycznych. W zimie ilo�� energii wyprodukowanej 

przez MF jest znacznie ni�sza ni� w lecie. Równie� latem 

sie� zewn�trzna nie mo�e by� odł�czona, poniewa� 

podsystem MF w nocy nie wytwarza energii elektrycznej. 

Rozbudowa podsystemu MF byłaby korzystna w bilansie 

energii, ale wi��e si� to ze wzrostem nakładów 

pocz�tkowych. To rozwi�zanie byłoby bardziej korzystne, 

gdyby zakupiona energia mogła by� zrównowa�ona przez 

nadwy�k� energii odsprzedanej. Zwi�kszenie stawek za 

odsprzedawan� energi� elektryczn� oraz subsydiowanie 

budowy instalacji z pewno�ci� przyczyni si� do poszerzenia 

grona potencjalnych inwestorów. 

Unia Europejska nie zabrania stosowania w�gla  

w procesach spalania, ale sektor energetyczny b�dzie mocno 

obci��ony systemem zakupów uprawnie� do emisji CO2. 

Zako�czenie systemu bezpłatnych uprawnie� do emisji CO2 

dla naszej energetyki mo�e skutkowa� wzrostem cen energii, 

st�d posiadanie własnej mikro-elektrowni mo�e sta� si� 

bardziej opłacalne. Uwarunkowania techniczne i regulacje 

prawne dla systemów OZE w Polsce nadal nie s� korzystne. 

Prywatni inwestorzy buduj� systemy OZE na własne ryzyko, 

spodziewaj�c si� bardziej korzystnych stawek za 

odsprzedan� energi�. Obecnie okres zwrotu inwestycji  w tej 

dziedzinie jest daleki od informacji zawartych w reklamach 

urz�dze� OZE. 

W [6] zawarto realistyczn� ocen� dotycz�c� najbli�szej 

przyszło�ci OZE w Polsce. Sytuacja jednak musi ulec 

poprawie w zwi�zku z przyj�tymi zobowi�zaniami 

mi�dzynarodowymi, co wymusi w przyszło�ci zmian� 

podej�cia decydentów do systemów OZE.  

Nale�y jednak stwierdzi�: to si� mo�e opłaca�. 

 

6. BIBLITGRAFIA 

 

1. Tytko R.: Urz�dzenia i systemy energetyki odnawialnej 

Wydawnictwo  Tytko, Wydanie 4, Kraków 2014. 

2. Jastrz�bska G.: Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia 

i zastosowanie, Wydawnictwa Komunikacji i Ł�czno�ci 

WKŁ, Warszawa 2013. 

3. Szyma�ski B.: Instalacje fotowoltaiczne, Wydawnictwo 

Geosystem, Kraków 2015. 

4. Flaga A.: Siłownie wiatrowe, Wydawnictwo 

Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012. 

5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.: O odnawialnych 

�ródłach energii, http://isap.sejm.gov.pl/Download ?id= 

WDU20150000478&type=2.  

6. European Commision: Country Report Poland 2016, 

Brussels, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016 

/cr2016_poland_en.pdf. 

7. Lieske A., Melcer F.: Wykorzystanie energii słonecznej 

i wiatrowej na potrzeby gospodarstw domowych, Praca 

dyplomowa pod kierunkiem prof. J. Mindykowskiego, 

Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni, 

Gdynia, 2016. 

 

 

THE HTUSEHTLD RES MICRT-INSTALLATITN – IS IT CTST-EFFECTIVE? 
 

Renewable energy sources (RES) are becoming increasingly important in the world to meet the energy needs of 

industry and individual users. Their development also affects the reduction of CO2 emissions and potential reduction of 

greenhouse effect as well as initiates technological progress in relevant areas. This article presents the configuration of 

household electrical micro-installation that is used in the northern part of Poland. The directions and reasons for its 

modernization were discussed. The results of the measurements of the amount of energy produced and the analysis of the 

efficiency of its production, in the energy, economic and legal context were considered. Technical conditions and legal 

regulations for RES systems in Poland are still not favorable. Private investors build RES systems at their own risk. 

Currently, the return period on investment in this area is far from the information contained in the advertising of RES 

equipment. Increasing the rates for resale electrical energy and subsidizing the construction of the RES plants will certainly 

help to expand the pool of potential investors. In response to a question in the title of the article: it can be profitable. 

 

Keywords: renewable energy sources, micro-installations, measurements, efficiency. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono zaprojektowane                  

i zbudowane stanowisko pomiarowo-odbiorcze, przeznaczone do 

odbioru produkowanych seryjnie wentylatorów promieniowych 

(od�rodkowych z łopatkami odgi�tymi do tyłu) stosowanych           

w układach wyci�gowych powietrza zanieczyszczonego pyłami. 

Przedstawiono równie�, wykonanie wirtualnego stanowiska 

pomiarowego w oprogramowaniu SolidWorks. Na stanowisku tym, 

przeprowadzono dla badanego wentylatora promieniowego 

symulacje numeryczne w programie Flow Simulation. Otrzymane  

z symulacji numerycznych wyniki, porównano z wynikami 

uzyskanymi w badaniach odbiorczych wentylatora promieniowego, 

które przedstawiono w postaci wykresów charakterystyk 

przepływowych. Wyznaczono równie� zło�on� niepewno�� 

rozszerzon� typu B, pomiaru statycznego ci�nienia spi�trzenia na 

badanym wentylatorze. 

 
Słowa kluczowe: wentylator promieniowy, kryza pomiarowa, 

krzywe spi�trzenia, niepewno�� pomiaru, symulacja numeryczna. 

 

1. WST�P  

 

Wentylatory nale�� do grupy maszyn przepływowych,   

w których wskutek dynamicznego oddziaływania                   

z nieruchomymi i wiruj�cymi elementami, przepływaj�ce 

medium gazowe zwi�ksza lub zmniejsza swój potencjał 

energetyczny. W rodzinie maszyn przepływowych 

zaliczamy je do maszyn roboczych wirnikowych [1, 2]. 

Wentylatory charakteryzuj� si� wytwarzaniem 

przyrostów ci�nienia statycznego o ró�nej warto�ci, które    

w funkcji strumienia obj�to�ci tworz� charakterystyki, 

b�d�ce wykresami zale�no�ci ci�nienia spi�trzenia od 

strumienia obj�to�ci przepływaj�cego medium (głównie 

powietrza), nazywane cz�sto w literaturze krzywymi 

dławienia. 

W zale�no�ci od wielko�ci wytwarzanego przyrostu 

ci�nienia statycznego (spi�trzenia statycznego) wentylatory 

mo�na podzieli� na [3]: niskopr��ne (ci�nienie spi�trzenia do 

720 Pa), �redniopr��ne (ci�nienie spi�trzenia od 720 Pa do 

3600 Pa), wysokopr��ne (o ci�nieniu spi�trzenia powy�ej 

3600 Pa). 

Innym, bardzo wa�nym kryterium podziału 

wentylatorów jest kierunek przepływu czynnika przez 

wirnik, z tego wzgl�du wentylatory dzielimy na: osiowe, 

promieniowe (od�rodkowe) oraz mieszane. 
W wentylatorach promieniowych medium gazowe 

zasysane jest osiowo na wieniec łopatkowy wirnika, a z 

niego tłoczone ju� promieniowo. Wentylatory osiowe za� 

zasysaj� i tłocz� medium tylko w kierunku osiowym 

maszyny przepływowej.  

W grupie wentylatorów promieniowych mo�na 

wyodr�bni� trzy ich rodzaje ró�ni�ce si� budow� wirnika.  

Wyst�puj� tutaj wirniki z łopatkami odgi�tymi do przodu                   

(w kierunkiem obrotu wirnika), z łopatkami prostymi 

(promieniowymi) lub z łopatkami odgi�tymi do tyłu 

(przeciwnie do kierunku obrotu). Od wykonanej konstrukcji 

wirnika wentylatora promieniowego, zale�y kształt krzywej 

przepływowej charakterystyki tego wentylatora [4].  
Jedn� z wielu zalet wentylatorów promieniowych            

z prostymi, czy zagi�tymi do tyłu łopatkami, jest prostota 

konstrukcji i wykonania, oraz to, �e łopatki wirnika 

wykonuje si� głównie z typowej stali konstrukcyjnej, co 

umo�liwia ich szybka napraw� w warunkach 

przemysłowych. Z tego wzgl�du stosuje si� je przewa�nie   

w instalacjach wyci�gowych przy odpylaniu gazów: głównie 

przemysłowych lub innych silnie zanieczyszczonych pyłami 

ró�nego pochodzenia. 

 

2. STANOWISKO POMIAROWE 

 

Dla produkowanego wentylatora promieniowego, 

zaprojektowano i wykonano stanowisko pomiarowo-

odbiorcze (rys. 1), jako układ pomiarowy otwarty 

umo�liwiaj�cy swobodny przepływ powietrza przy pracy 

wentylatora. Zarówno projekt jak i wykonanie tego 

stanowiska zgodne s� z obowi�zuj�c� norm�                    

PN-ISO 5801:2008 [5].  

 
 

Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowo - odbiorczego 

 

Zaprojektowane stanowisko badawcze zaliczane jest 

wg normy do typu C i charakteryzuje si� funkcj� „badany 

wlot i swobodny wyrzut”. Ruroci�g pomiarowo-

przepływowy powietrza (wlotowy i wylotowy) 
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zaprojektowano i wykonano z rur stalowych zwijanych 

o �rednicy wewn�trznej D = 160 mm i długo�� cz��ci 

ssawnej równej 26D. Wykonane stanowisko pomiarowo-

odbiorcze składa si� z badanego wentylatora promieniowego 

(1) oraz układu ruroci�gów: ssawnego (2) i tłocznego (3) 

oraz armatury i przyrz�dów pomiarowych. Wentylator 

nap�dzany jest silnikiem trójfazowym (4), zabezpieczonym 

bezpiecznikiem nadmiarowo-pr�dowym. Ka�de 

uruchomienie wentylatora i ustawienie odpowiedniej 

pr�dko�ci obrotowej wirnika odbywa si� płynnie przy u�yciu 

falownika (5). Obracaj�cy si� wirnik promieniowy wewn�trz 

wentylatora wytwarza sił� od�rodkow�, na skutek której 

cz�steczki gazu przemieszczaj� si� prostopadle do kierunku 

obrotu osi wirnika. Wskutek tego powstaje podci�nienie w 

ruroci�gu pomiarowym (2) i nadci�nienie w odcinku 

tłocznym instalacji pomiarowej (3), a powstaj�ca przy tym 

ró�nica ci�nie� mi�dzy wlotem i wylotem wentylatora 

nazywana jest „spr��em”. Do zmiany charakterystyki 

pneumatycznej przewodu ssawnego w instalacji 

przepływowej wykorzystano wielostopniow� przepustnic� 

osiow� typu IRIS DN 160 (6). Regulujemy ni� płynnie 

przepływaj�cy strumie� obj�to�ci powietrza. Zmieniaj�c 

pozycj� suwaka na skali zamkni�cia przepustnicy od zera do 

maksimum, zmieniamy otwarcie przesłony i dławi przepływ 

powietrza  w ruroci�gu wlotowym do wentylatora.   
W celu wyeliminowania zawirowa� i wyprostowania 

strugi powietrza przed kryz� pomiaru strumienia obj�to�ci, 

zastosowano prostownic� strugi (stabilizator strugi), 

wykonan� zgodnie z norm� [6]. 

Dla wyznaczenia strumienia obj�to�ci przepływaj�cego 

powietrza, w ruroci�gu wlotowym (ssawnym) zamontowano 

kryz� pomiarow� ISA (7), która wraz z podł�czonym do niej 

elektronicznym manometrem ró�nicowym (8) tworzy zespół 

przepływomierza zw��kowego. Wymiary geometryczne 

kryzy pomiarowej wyznaczono za pomoc� programie 

TNflow 3.10 – „Obliczenia zw��ek pomiarowych wg       

PN-EN ISO 5167:2005”. Pomiar warto�ci ci�nienia 

spi�trzenia �pk przed i za tarcz� kryzy pomiarowej ISA 

mierzono w szczelinach przytarczowych wykonanych         

w kołnierzach obudowy kryzy. Ten sposób pomiaru pozwala 

na u�rednianie mierzonych ci�nie� w przekrojach 

pomiarowych i dodatkowo niweluje niewielkie bł�dy 

osiowo�ci ruroci�gu mog�ce powsta� przy monta�u. 

Pomiaru tego dokonywano przetwornikiem ró�nicy ci�nie� 

typu APR-2000G (8) z ustawionym zakresem pomiarowym 

0...0,96 kPa. 

Do pomiaru całkowitego spr��u statycznego �pw na 

wentylatorze (pomiar ró�nicy ci�nie� mi�dzy kró�cem 

ssawnym i tłocznym), zastosowano przetwornik ró�nicy 

ci�nie� typu APR-2000G (9) z ustawionym zakresem 

pomiarowym 0...1,28 kPa. Zainstalowane w kanale 

wlotowym przetworniki ci�nienia (10) i (11) słu�� do 

pomiaru warto�ci podci�nienia odpowiednio w miejscu 

pomiaru strumienia wydajno�ci jak i na wlocie do 

wentylatora. Uzupełnieniem aparatury kontrolno-

pomiarowej s� dwa termometry elektroniczne, ka�dy             

z wy�wietlaczem cyfrowym do pomiaru temperatury 

powietrza przed i za wentylatorem. Podczas wyznaczania 

charakterystyk wentylatora na stanowisku pomiarowym 

mierzono ci�nienie barometryczne oraz wilgotno�� 

powietrza, jako dodatkowe dane niezb�dne do wyznaczenia 

rzeczywistego strumienia obj�to�ci qv czynnika gazowego. 

 

 

 

3. BADANIA WENTYLATORA 

 

Badania do�wiadczalne wentylatora promieniowego 

przeprowadzono na stanowisku pomiarowym (rys. 1), na 

którym wyznaczono strumie� objeto�ci qv [m³/s] 

wytworzony przez ten wentylator zgodnie z norm� [6]. 

Strumie� obj�to�ci przepływaj�cego powietrza qv 

w kanale wlotowym (ssawnym) badanego wentylatora 

obliczano wg zale�no�ci (1): 
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             (1)

C -  współczynnik przepływu – wyznaczono  

   wg   PN-EN ISO 5167:2005 

� -  przew��enie kryzy (� = d /D), 

� -  współczynnik ekspansji – wyznaczono 

    wg PN-EN ISO 5167:2005 

d -  �rednica otworu kryzy [m], 

� -  g�sto�� przepływaj�cego medium [kg/m³], 

∆pk -  ró�nica ci�nie� przed i za kryz� pomiarow� [Pa]. 

 

Dla tak obliczonego strumienia obj�to�ci (qv) powietrza 

przepływaj�cego przez badany wentylator wyznaczono 

odpowiadaj�ce mu charakterystyki pracy. S� to krzywe 

�pw = f(qv) wyznaczone na podstawie �rednich warto�ci 

z sze�ciu pomiarów spi�trzenia statycznego (dla wybranych 

warto�ci strumienia). Mierzone spi�trzenie �pw jest ró�nic� 

ci�nie� statycznych (u�rednianych w przekroju z czterech 

miejsc na obwodzie), mierzonych w strefie wylotowej 

wentylatora i wlotowej badanego wentylatora dla przyj�tej 

stałej pr�dko�ci obrotowej wirnika (stałej warto�ci 

strumienia obj�to�ci qv) [6].  

Na rysunku 2 przedstawiono krzywe spi�trzenia 

ci�nienia statycznego �pw = f(qv) dla trzech wybranych 

pr�dko�ci obrotowych wirnika wentylatora promieniowego, 

stabilizowanych układem falownika. 

 

Rys. 2. Rozkład krzywych spi�trzenia �ps.=.f(qv)                  

  w zale�no�ci od pr�dko�ci obrotowej wirnika 

 

Dodatkowo, wykonano badania pozwalaj�ce oceni� 

wpływ wielko�ci szczeliny mi�dzy kró�cem ssawnym          

a tarcz� wlotow� wirnika (dla badanego wentylatora 

szczelina wynosiła +1,0 mm). W tym celu wentylator 

zmodyfikowano tak, by mo�na było powi�ksza� lub 

pomniejsza� szczelin� a� do warto�ci ujemnych, tworz�c     

w ten sposób układ zakładki (króciec ssawny wsuni�ty we 

wlot wirnika). Na rys. 3 przedstawiono krzywe spi�trzenia 

�pw = f(qv) pracy wentylatora, uzyskane w trakcie bada� 

wpływu wielko�ci szczeliny wlotowej do wirnika, przy 

obrotach silnika wynosz�cych  n = 2800 ± 20 obr/min. 
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Rts. 3. Wpłtw szczelint wlotowej wirnika na spi�trzenie ci�nienia 

wenttlatora 

 

Przeprowadzone badania wtkazałt, �e 

najkorztstniejsz� charaktertsttk� spi�trzenia ci�nienia 

wenttlatora �pw = f(qv) uztskano przt niewielkiej zakładce, 

równej -3 mm (rura ssawna jest wsuni�ta na 3 mm we wlot 

wirnika) uztskuj�c w ttm prztpadku zwi�kszenie 

spi�trzenia ci�nienia �rednio o ok. 50 Pa w całtm 

przebadantm zakresie strumienia qv. 

Na rts. 4 przedstawiono uztskane w trakcie pomiarów 

dla obrotów silnika n = 2800 obr/min. charaktertsttki 

spi�trzenia, dla kierunku wirowania wirnika zgodntm          

z zaleceniem producenta (krztwa „z. kier.”) jak                      

i przeciwntm (krztwa „nz. kier.”)  

 

 
 

Rts. 4. Wpłtw kierunku obrotów wirnika na spr�� wenttlatora 

 

4. BADANIA SYMULACYJNE 

 

Badania stmulactjne przepłtwu powietrza przez układ 

stanowiska pomiarowo-odbiorczego (rts. 1) wtkonano          

w celu numertcznego wtznaczenia charaktertsttk 

przepłtwowtch badanego wenttlatora promieniowego. 

Przeprowadzono je w program SolidWorks Flow Simulation 

stosowantm w procesach projektowania masztn 

przepłtwowtch i ich stmulacji numertczntch [7]. Do 

realizacji tego zadania zbudowano wirtualne stanowisko 

pomiarowe wraz z „badantm” wenttlatorem (rts. 5).  

 

 
 

Rts. 5. Wirtualne stanowisko pomiarowe 

Strumie� wtdajno�ci wirtualnego wenttlatora 

obliczano wg zale�no�ci (1) wtkorztstuj�c uztskane w 

trakcie bada� numertczntch warto�ci ci�nie� stattczntch 

przed i za krtz� pomiarow� (rts. 5) tzn. w miejscach poboru 

ci�nienia. 
Otrztmane w trakcie bada� numertczntch (stmulacji) 

warto�ci ci�nie� stattczntch spi�trzenia wenttlatora (spr��u 

�pw) poddano dalszej analizie i porównano z wtnikami 

uztskantmi podczas bada� do�wiadczalntch, a rezultatt 

tego porównania przedstawiono na rts. 7. 

 

 
 

Rts. 6. Porównanie wtników bada� do�wiadczalntch spr��u 

wenttlatora  �pw = f(qv) z wtnikami bada�  numertczntch 

(stmulacji) 

 

5. WYZNACZENIE NIEPEWNO�CI POMIARU      

    CI�NIENIA SPI�TRZENIA 

 

Oszacowanie zło�onej niepewno�ci rozszerzonej U�pI 

(ttpu B) pomiaru ci�nienia spi�trzenia stattcznego 

wenttlatora (spr��u �pw), dokonano na podstawie 

wtpadkowej niepewno�ci rozszerzonej pomiaru ci�nienia 

spi�trzenia (przed i za wenttlatorem) przetwornikiem 

ró�nict ci�nie� i niepewno�ci rozszerzonej pomiaru pr�du 

wtj�ciowego z przetwornika, korztstaj�c z zale�no�ci (2): 

 

                       2

%

2

%% mAppI UUU +=
∆∆

                   (2)                 

 

Do jej wtznaczenia obliczono niepewno�ci rozszerzone 

uwzgl�dniaj�c niepewno�ci standardowe dla prztj�tego 

prostok�tnego rozkładu prawdopodobie�stwa bł�dów 

prztrz�dów pomiarowtch, prztjmuj�c współcztnnik 

rozszerzenia  kp = 1,645 przt poziomie ufno�ci p = 0,95. Po 

podstawieniu warto�ci, obliczono makstmalne niepewno�ci 

rozszerzone mierzontch wielko�ci, które odpowiednio 

wtnosz�:  

- dla przetwornika ró�nict ci�nie� o standardowtm  

zakresie pomiarowtm 1400 Pa przt pomiarze  

minimalnego ci�nienia spi�trzenia  �pw = 830 Pa, 

 

%16,0
830

%100

3

4,1
645,1% =⋅⋅=

∆ pU  

 

- dla miliamperomierza SANWA PC 5000 w prztpadku  

pomiaru minimalnego stgnału pr�dowego o warto�ci        

I = 4,0 mA: 

 

%95,0
4

%100

3

04,0
645,1% =⋅⋅=mAU  
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Z równania (2p obliczonou warto�� zło�onej 

niepewno�ci rozszerzonej (typu Bp pomiaru ci�nienia 

spi�trzenia statycznego wentylatorau która dla przyj�tego w 

pracy układu pomiarowego i minimalnego ci�nienia 

spi�trzenia �pw = 830 Pa jest równa: 

 

%96u095u016u0 22

% =+=
∆pIU  

 

w zakresie mierzonych ci�nie� spi�trzenia (830 ÷ 1275 Pap.  

Zło�on� niepewno�� rozszerzon� pomiaru ci�nienia 

spi�trzenia wyznaczono  z  równania (3p:  

 

                    
wpIp pUp ∆⋅⋅=∆

∆∆ %01u0                       (3p                                       

 

Jej warto�� nie przekracza ±8 Pa dla spi�trzenia ci�nienia 

wp∆ = 830 Pa  i  ±13 Pa dla spi�trzenia =∆ wp 1275 Pa.  

Wynik ko�cowyu pomiaru ci�nienia statycznego 

spi�trzenia wentylatora dla wyznaczonej zło�onej 

niepewno�ci rozszerzoneju (przy kp = 1u645 i p = 0u95p 

zapisano w postaci (4p: 

 

                           p( pww ppp
∆

∆±∆=∆                           (4p 

 

6.  PODSUMOWANIE  I  WNIOSKI 

 

Na wykonanym stanowisku badawczo-odbiorczym 

wykonano badania wentylatora promieniowego  

nap�dzanego silnikiem trójfazowym o mocy N = 0u55 kW 

przy wybranych pr�dko�ciach obrotowych: 1400 obr/min.u 

2100 obr/min i  2800 obr/min.  

W czasie bada� wentylatora promieniowego przy 

obrotach znamionowych silnika (n = 2800 obr/minp 

stwierdzono �e: 

1. Badany wentylator nale�y do grupy wentylatorów 

�redniopr��nych o ci�nieniu spi�trzenia wynosz�cym  

�pw = 1275 Pa przy przepływaj�cym strumieniu obj�to�ci  

qv = 150 m
3
/hu które to spi�trzenie maleje do warto�ci 

�pw = 830 Pa przy przepływaj�cym strumieniu obj�to�ci     

qv = 1100 m
3
/hu 

2. Standardow� szczelin� mi�dzy kró�cem ssawnymu            

a tarcz� wlotow� wirnikau wynosz�c� obecnie +1u0 mm 

nale�y zmniejszy� do –3u0 mm poprzez zastosowanie 

niewielkiej zakładki (wprowadzenie kró�ca wlotowego 

do wirnika na gł�boko�� 3u0 mmp. Spowoduje to 

polepszenie spr��u �rednio o ok. 50 Pa w całym 

przebadanym zakresie charakterystyki spi�trzeniau 

3. Maksymalna warto�� zło�onej niepewno�ci rozszerzonej 

pomiaru ci�nienia spi�trzenia statycznego wentylatorau 

dla przyj�tego układu pomiarowego i minimalnego 

ci�nienia spi�trzenia �pw = 830 Pa nie przekracza 0u96%u 

4. W przebadanym zakresie warto�ci strumienia powietrza  

qv. = 150...1100 m
3
/hu maksymalny bł�d symulacji 

ci�nienia spi�trzenia na wentylatorze promieniowym nie 

przekracza  5u5%u 

5. Nale�y wentylator promieniowy prawidłowo „podł�czy� 
elektrycznie”u zgodnie z zaleceniami producentau  

w przeciwnym wypadku parametry wyj�ciowe 

wentylatora (spr�� i wydajno��p s� du�o ni�sze od 

nominalnych. 

Uzyskane wyniki bada� do�wiadczalnych i 

numerycznych uzasadniaj� celowo�� kontynuacji dalszych 

prac zmierzaj�cych do modernizacji produkowanego 

wentylatora jak i stanowiska pomiarowo-odbiorczego. 
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THE RESEARCH ON FLOW CHARACTERISTICS OF A RADIAL FAN 
 

This article present designedu in accordance with the norm PN-ISO 5801:2008 „Industrial fans – Performance 

characteristic on the normalized posts” research post as a measuring open system allowing free airflow in a fan. The 

measuring and receiving post is rated C-type according to the norm – it is characterized by the function of „examined intake 

and free throw”. They were used to reception of mass-produced radial fans (centrifugal with paddles bent backwardsp applied 

in exhaust systems of air polluted with various types of dusts. Virtual measuring post created with the use of SolidWorks 

software and numerical simulations made of the radial fan in Flow Simulation software were described. The results of the  

simulation were compared with the results obtained in acceptance test of radial fanu which were presented in a form of graphs 

of flow characteristics. Numerically determined simulations of pressure distribution in a  flow passage of a measuring post 

and in the examined fan were also presented. B-type complex standard uncertainty of measurement of static backwater in the 

fan was also determined. 

 

Keywords: radial fanu metering orificeu backwater curvesu measurement uncertaintyu numerical simulation. 



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gda�skiej Nr 54 

XLIX Mi�dzyuczelniana Konferencja Metrologów 

MKM 2017 

Politechnika Cz�stochowska, 4-6 wrze�nia 2017 

 

 

 

NAPNOWSZE KIERUNKI ROZWOPU METROLOGII K�TA PŁASKIEGO 
 

 

Katarzyna NICI�SKA1, Poanna PRZYBYLSKA2  

 

1. Główny Urz�d Miar, Laboratorium Długo�ci 

tel.: 22 581 9484,   e-mail:k.nicinska@gum.gov.pl 

2. Główny Urz�d Miar, Laboratorium Długo�ci 

tel.: 22 581 9558,  e-mail:j.przybylska@gum.gov.pl

 
Streszczenie: Artykuł opisuje w skrócie najwa�niejsze efekty prac 

wspólnego projektu EMRP SIB 58 Angles „Angle Metrology”, 

w którym Główny Urz�d Miar brał udział w latach 2013-2016. 

W ramach tego projektu zostały opracowane i przebadane: 

stanowiska pomiarowe pozwalaj�ce na pomiar 2D autokolimatorów 

fotoelektrycznych, generatory małych k�tów, urz�dzenie do 

odtwarzalnego pozycjonowania przesłon w stosunku do osi 

autokolimatora. Przetestowana została równie� nowa metoda 

pomiarowa jednoczesnego wyznaczania warto�ci bł�dów pomiaru 

stołu obrotowego i autokolimatora fotoelektrycznego. Opracowano 

tak�e uniwersalne przewodniki techniczne EURAMET dotycz�ce 

wzorcowania autokolimatorów fotoelektrycznych i precyzyjnych 

enkoderów k�towych. W artykule opisano równie� do�wiadczenie, 

jakie Laboratorium Długo�ci zdobyło podczas prac nad projektem. 

 
Słowa kluczowe: k�t płaski, enkoder k�towy, autokolimator, 

projekt EMRP. 

 

1. WST�P 
 

Laboratoria instytucji metrologicznych zajmuj� si� 

w codziennej pracy tzw. „klasyczn�” metrologi� k�ta 

(wzorcowanie przyrz�dów pomiarowych dla przemysłu, 

utrzymywanie wzorców, udział w porównaniach 

mi�dzynarodowych i mi�dzylaboratoryjnych). W ostatnich 

latach pojawiła si� jednak konieczno�� opracowania nowych 

metod pomiarów małych k�tów za pomoc� 

autokolimatorów. Przyrz�dy te znalazły zastosowanie 

w profilometrach deflektometrycznych do pomiarów kształtu 

powierzchni elementów optycznych u�ywanych 

w synchrotronach czy laserach swobodnych elektronów. Te 

zastosowania wymagaj� mniejszych niepewno�ci przy 

pomiarach k�tów i w konsekwencji budowy nowych 

stanowisk pozwalaj�cych na wzorcowanie autokolimatorów 

z wi�ksz� dokładno�ci� i mniejsz� niepewno�ci�. Tego 

problemu dotyczyła cz��� prac wykonanych w ramach 

projektu EMRP SIB 58 Angles.  

Inny pakiet roboczy dotyczył bada� nad precyzyjnymi 

enkoderami jedno i wielogłowicowymi. Wiele �wiatowych 

laboratoriów metrologicznych posiada stoły obrotowe 

z dost�pnym komercyjnie enkoderem jednogłowicowym. 

Tylko nieliczne dysponuj� obecnie stołami obrotowymi 

z enkoderami wielogłowicowymi. Niemniej jednak wszyscy 

borykaj� si� z tymi samymi problemami: jak wywzorcowa� 

enkoder zamocowany w stole obrotowym, jak 

zminimalizowa� bł�dy wynikaj�ce z zamontowania go 

w stole i jak poprawnie wzorcowa� precyzyjne enkodery 

k�towe dla klientów. 

Prób� rozwi�zania tych zagadnie� podj�to w ramach 

projektu SIB 58 Angles. Cz��� z nich udało si� zrealizowa� 

w pełni, cz��� nadal wymaga rozwoju i bada�. 

 
2. POMIARY 2D AUTOKOLIMATORÓW  
    FOTOELEKTRYCZNECH  

 

2.1. SAAC – stanowisko do wzorcowania  
       autokolimatorów w dwóch osiach jednocze�nie 

Autokolimatory to wszechstronne urz�dzenia do 

bezkontaktowego pomiaru k�ta pochylenia powierzchni 

odbijaj�cej. Wi�zka �wiatła wychodz�ca z autokolimatora 

biegnie wzdłu� jego osi optycznej i jest odbijana od 

powierzchni. Mierzony jest k�t odbicia wi�zki powracaj�cej. 

Autokolimatory s� cz�sto wykorzystywane do 

jednoczesnych pomiarów obu k�tów pochylenia 

(osi x/osi y). W zwi�zku z tym zaistniała potrzeba 

opracowania metody i zbudowania stanowiska do 

wzorcowania tych przyrz�dów jednocze�nie w obu osiach. 

Do tej pory mo�liwe było wyznaczanie warto�ci bł�dów 

pomiaru autokolimatora oddzielnie dla ka�dej osi.  

W ramach projektu SIB 58 Angles w niemieckim 

instytucie metrologicznym PTB opracowano i zbudowano 

nowe stanowisko do wzorcowania autokolimatorów 

w dwóch osiach, SAAC, które przedstawione jest na 

rysunku 1.  

 

 
 

Rys. 1. Zdj�cie przedstawiaj�ce stanowisko PTB 

do wzorcowania autokolimatorów w dwóch osiach - SAAC  

(Spatial Angle Autocollimator Calibrator) [1] 
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Całe stanowisko ustawione jest na poziomej granitowej 

płycie (1). Na pionowej płycie (2) zamocowane s� 

prostopadle do siebie autokolimatory wzorcowe (3) i (4). 

Autokolimator do wzorcowania (5) umieszczony jest na 

ruchomej płycie (6), dzi�ki której mo�liwe jest swobodne 

dobieranie długo�ci wi�zki optycznej wychodz�cej 

z autokolimatora. 

Powierzchni� odbijaj�c� dla wszystkich trzech 

autokolimatorów stanowi kostka (8), zamocowana na 

urz�dzeniu pochylaj�cym (7), które przedstawione jest na 

rysunku 2. 

 

 
 

Rys. 2. Urz�dzenie pochylaj�ce, umo�liwiaj�ce szybkie i dokładne 

pozycjonowanie kostki w osiach x i y, zawieraj�ce kostk� 

odbijaj�c� (1) oraz ło�yskowane powietrznie osie obrotowe (2) 

i (3), nap�dzane sterownikami (4) [1] 

 

Rozszerzenie mo�liwo�ci wzorcowania 

autokolimatorów w dwóch kierunkach jest szczególnie 

istotne dla pomiarów elementów optycznych stosowanych w 

synchrotronach i laserach swobodnych elektronów. 

 

2.2. Interferometryczny generator małych k�tów  

       do pomiarów 2D 

Inne rozwi�zanie problemu wzorcowania 

autokolimatorów w dwóch osiach zastosowano w fi�skim 

instytucie metrologicznym VTT – interferometryczny 

generator małych k�tów.  

Generatory małych k�tów to urz�dzenia realizuj�ce 

mały k�t jako stosunek długo�ci dwóch boków trójk�ta 

prostok�tnego, gdzie stał� jest przeciwprostok�tna, 

a zmienn�, odzwierciedlaj�c� małe przemieszczenie jest 

przyprostok�tna. Wielko�� tego przemieszczenia musi by� 

wyznaczana z bardzo du�� dokładno�ci�. Warto�� k�ta 

pochylenia jest wyznaczana z funkcji sinus. W przypadku 

stanowiska VTT przemieszczenia w obu osiach mierzone s� 

za pomoc� interferometrów laserowych. Rysunek 3. 

przedstawia front układu pomiarowego z opisanymi 

najwa�niejszymi cz��ciami mechanicznymi. 

Urz�dzenie wykorzystuje układ trzech interferometrów 

laserowych, które pozwalaj� mierzy� pochylenie zwierciadła 

referencyjnego niezale�nie dla obu osi. Pochylenie 

zwierciadła zmierzone przez autokolimator jest 

porównywane ze wskazaniami interferometrów. 

Nale�y podkre�li�, �e stanowisko zaproponowane przez 

VTT jest jedyne na �wiecie. Istniej�ce generatory małych 

k�tów z odczytem interferencyjnym pozwalaj� na 

wyznaczanie bł�dów pomiaru autokolimatorów tylko 

w jednej osi.  

 

 
 

Rys. 3. Generator małych k�tów – VTT, Finlandia [2] 

 

3. URZ�DZENIE ACenD 
 

W deflektometrii, w celu ograniczenia wi�zki padaj�cej 

na badan� powierzchni�, a tym samym zwi�kszenia 

rozdzielczo�ci układów pomiarowych, stosuje si� przesłony 

z otworem o �rednicy nieprzekraczaj�cej kilku milimetrów. 

Niezwykle wa�ne jest, aby wi�zka �wiatła wychodz�ca 

z autokolimatora padała dokładnie współ�rodkowo w otwór.  

Drugim wa�nym parametrem jest odległo�� mi�dzy 

przyrz�dem a zwierciadłem. W ramach projektu 

przeprowadzono symulacje pomiarów przy zastosowaniu 

autokolimatorów dla ró�nych odległo�ci D, a tak�e dla 

ró�nych poło�e� przesłony w odniesieniu do osi optycznej. 

Rysunek 4. przedstawia wykres otrzymany w wyniku 

symulacji pomiaru przy odległo�ci D = 300 mm i przy 

ró�nych poło�eniach przesłony (w granicach (0 ÷ 2) mm). 

Otrzymane wyniki pokazały zale�no�� pomi�dzy 

wskazaniami autokolimatora a pozycj� przesłony. Przy 

stałych parametrach zwierciadła, mierzone k�ty ró�niły si� 

o dziesi�te cz��ci sekundy k�towej przy zmianie pozycji 

o 2 mm. Tej wielko�ci ró�nice s� zbyt du�e dla precyzyjnych 

pomiarów k�towych przy pomocy autokolimatorów 

z zastosowaniem przesłony. 

 

 
Rys. 4. Ró�nice pomi�dzy wskazaniem autokolimatora 

dla wi�zki przechodz�cej centralnie przez �rodek otworu przesłony 

a wskazaniami autokolimatora przy przesłonie przesuni�tej 

o 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm [3] 

 

W ramach projektu zostało skonstruowane 

i przetestowane urz�dzenie zapewniaj�ce precyzyjne, 

z dokładno�ci� < 0,1 mm, pozycjonowanie przesłon 

o �rednicach z zakresu (1,5 ÷ 2,5) mm. Jest ono 

zaprezentowane na rysunku 5.  

Wpływ przystawki ACenD na pomiary k�ta za pomoc� 

autokolimatora został potwierdzony w porównaniach 

wykonanych pomi�dzy uczestnikami projektu, w których 

Główny Urz�d Miar brał udział. Okazało si�, i� u�ycie 

przystawki ACenD, pozwala dziesi�ciokrotnie poprawi� 
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powtarzalno�� pozycjonowania przesłony, co daje 

przeło�enie na trzykrotne zmniejszenie warto�ci niepewno�ci 

standardowej przy wzorcowaniu autokolimatorów [4]. 

Urz�dzenie zostało opatentowane i jest dost�pne 

komercyjnie. 

 

 
 

Rys. 5. Przystawka ACenD wraz kompletem przesłon, 

zamocowana na autokolimatorze ELCOMAT 3000 

 

4. METODA „SHEARING TECHNIQUES” 
 

W projekcie SIB58 prowadzone były prace nad 

metodami wzorcowania enkoderów k�towych jedno- 

i wielogłowicowych oraz autokolimatorów. Szeroko badana 

była nowatorska metoda jednoczesnego wzorcowania 

autokolimatorów i enkoderów k�towych, tzw. „shearing 

techniques”. Idea i matematyczne podstawy tej metody 

miały swoje �ródło w rozwi�zaniach wykorzystywanych 

w interferometrii (shearing interferometry) [5], [6]. 

Warunkiem koniecznym zastosowania tej metody jest 

mo�liwo�� uzyskania dwóch oddzielnych niezale�nych 

sygnałów, a tym samym mo�liwo�� wyznaczenia ich sumy 

lub ró�nicy. Taka sytuacja wyst�puje w metrologii k�ta 

płaskiego, np. przy pomiarach z zastosowaniem 

autokolimatora i stołu obrotowego wyposa�onego 

w precyzyjny enkoder k�towy. Technika ta pozwala tak�e na 

wyznaczanie warto�ci bł�dów interpolacji enkoderów 

k�towych.  
Przed przyst�pieniem do pomiarów ustala si� po��dany 

zakres i krok pomiarowy � dla wzorcowanego 

autokolimatora. Nast�pnie dobiera si� warto�ci liczb ci�� s1 

i s2. Pary liczb ci�� s� kombinacj� dwóch liczb wzgl�dnie 

pierwszych.  

W metodzie „shearing techniques” wykonuje si� trzy 

serie pomiarowe. Pierwsza seria obejmuje pomiary 

w pełnym zakresie pomiarowym, obliczonym z wzoru (1). 

Druga i trzecia seria jest przesuni�ta w stosunku do serii 

pierwszej o k�ty o warto�ciach zale�nych od dobranych liczb 

ci��. 

 

∆⋅−⋅= )1( 21 ssR    (1) 

 

Poszczególne warto�ci k�towych przesuni�� dla serii 

drugiej i trzeciej s� iloczynami odpowiednich liczb ci�� 

i warto�ci kroku pomiarowego. Zale�nie od budowy układu 

pomiarowego mo�e by� obracany autokolimator albo stół. 

Na rysunku 6. pokazany jest schemat punktów 

pomiarowych. 

W ka�dej serii pomiarowej oraz dla ka�dego punktu 

pomiarowego wyznaczane s�, według wzorów (2), (3) i (4), 

warto�ci ró�nic mi�dzy wskazaniami autokolimatora i stołu. 

 

 

  niiii ,...,2,1),()()( EAC1 =−= ηηδ          (2) 

 

11EAC2 ,...,2,1),()()( snisiii −=+−= ηηδ        (3) 

 

22EAC3 ,...,2,1),()()( snisiii −=+−= ηηδ         (4) 

 

gdzie: )(AC iη  – wskazania autokolimatora w kolejnym 

punkcie pomiarowym, )(E iη  – wskazania stołu  

w kolejnym punkcie pomiarowym, )(1 iδ , )(2 iδ , )(3 iδ  

– ró�nice pomi�dzy wskazaniami autokolimatora 

i stołu w poszczególnych punktach pomiarowych 

 

 
 

Rys. 6. Graficzna prezentacja punktów pomiarowych, przy 

obracanym stole, dla warto�ci liczb ci��: s1 = 3 oraz s2 = 5 

 
Do algorytmu obliczania warto�ci bł�dów pomiaru 

wzorcowanego autokolimatora i enkodera k�towego 

stosowane s� transformaty Fouriera. Opracowany 

w Laboratorium Długo�ci program obliczeniowy umo�liwia 

równie� szacowanie niepewno�ci pomiaru z wykorzystaniem 

metody Monte Carlo. 

 

5. WZORCOWANIE PRECYZYJNYCH  
    ENKODERÓW K�TOWYCH 
 

W wi�kszo�ci stołów obrotowych, wykorzystywanych 

zarówno w laboratoriach pomiarowych, jak i b�d�cych 

cz��ci� przyrz�dów i maszyn, elementem mierz�cym 

warto�� k�ta obrotu s� jednogłowicowe enkodery k�towe. 

W zwi�zku z tym konieczne jest ich wzorcowanie – jako 

odr�bnego przyrz�du, b�d� w postaci całego stołu 

obrotowego. Niezwykle istotnym czynnikiem, który wpływa 

na dokładno��, jest precyzyjne zamocowanie enkodera 

w stole oraz zamocowanie i sprz�gni�cie enkodera 

referencyjnego – zminimalizowanie niewspółosiowo�ci oraz 

bicia wzdłu�nego i poprzecznego. 

Jednym z zada�, wykonywanych w ramach projektu, 

było zbudowanie testowego urz�dzenia, które 

umo�liwiałoby zbadanie wielko�ci wpływu zamocowania na 

wskazania enkodera i oszacowanie zwi�zanych z tym 

składników niepewno�ci. 

Urz�dzenie zostało skonstruowane przez partnerów 

z Hiszpanii, po czym wykonano cykl bada�. Rezultaty 

zostały uwzgl�dnione w opracowanym bud�ecie 

niepewno�ci pomiarów precyzyjnych enkoderów k�towych 

oraz opisane w opracowanym przewodniku EURAMET. 
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6. UDZIAŁ GUM WE WSPÓLNYM PROJEKCIE  
    ERMP SIB 58 ANGLES 

 

Zadania realizowane w ramach projektu SIB 58 Angles 

wytyczyły kierunki prac badawczych realizowanych 

w Laboratorium Długo�ci GUM. Do tej pory Laboratorium 

posiadało mo�liwo�� wzorcowania autokolimatorów tylko 

o małych rozdzielczo�ciach (rz�du 0,1”), z niepewno�ci� 

rozszerzon� na poziomie 0,3”. Obecnie, dzi�ki wiedzy 

zdobytej w trakcie trwania projektu, udoskonalana jest 

metoda wzorcowania autokolimatorów o wy�szych 

rozdzielczo�ciach. Mo�liwe b�dzie równie� wzorcowanie 

autokolimatorów dwoma ró�nymi metodami, z niepewno�ci� 

rozszerzon� rz�du 0,1” 

Przy zastosowaniu metody „shearing techniques” 

prowadzone s� w Laboratorium pomiary zmierzaj�ce do 

wyznaczenia warto�ci bł�du interpolacji enkodera RON 905. 

Jest on integraln� cz��ci� stołu obrotowego RT-440, 

wchodz�cego w skład pa�stwowego wzorca jednostki k�ta 

płaskiego. Dzi�ki metodzie mo�na b�dzie uwzgl�dni� ten, 

bardzo istotny, czynnik w bud�ecie niepewno�ci pomiaru 

płytek k�towych przywieralnych, autokolimatorów oraz 

enkoderów k�towych, wzorcowanych na tym stanowisku. 

Kolejnym efektem uczestnictwa w projekcie b�d� prace 

prowadzone w Laboratorium nad zaprojektowaniem 

i zbudowaniem urz�dzenia pomocniczego, umo�liwiaj�cego 

precyzyjne zamocowanie enkodera k�towego i sprz�gni�cie 

go z enkoderem wzorcowym do wykonania wzorcowania. 

Jest to działanie bardzo wa�ne, gdy� w ostatnich latach 

obserwowane jest rosn�ce zapotrzebowanie na wzorcowanie 

precyzyjnych enkoderów k�towych. 

 

7. WNIOSKI KO�COWE 
 

Ide� wspólnego projektu EMRP SIB58 Angles było 

przeprowadzenie wspólnych prac zmierzaj�cych do 

rozwini�cia mo�liwo�ci pomiarowych z zakresu k�ta 

płaskiego, odpowiadaj�cym współczesnym wymaganiom. 

Odbiorcami zainteresowanymi pomiarami k�ta płaskiego na 

wysokim poziomie s� podmioty z przemysłu, ale przede 

wszystkim instytuty badawcze z ró�nych dziedzin nauki. 

Precyzyjne pomiary k�ta płaskiego wykorzystywane s� m.in. 

w medycynie, przemy�le samochodowym, kosmicznym, 

lotniczym, automatyce i robotyce, w centrach 

synchrotronowych itp. 

Rosn�ce wymagania klientów wymuszaj� stwarzanie 

mo�liwo�ci pomiarów małych k�tów, rz�du nanoradianów, 

z coraz mniejszymi niepewno�ciami, ale w coraz wi�kszym 

zakresie pomiarowym. 

Rezultatem prac było wykonanie i przebadanie wielu 

nowych stanowisk pomiarowych, które spełniaj� oczekiwane 

zało�enia. Ponadto opracowane zostały dwa dokumenty – 

przewodniki EURAMET, opisuj�ce metody wzorcowania 

dwóch podstawowych przyrz�dów do pomiaru k�ta 

płaskiego – enkoderów k�towych oraz autokolimatorów. 

B�d� one dost�pne na stronie internetowej: 

www.euramet.org/publications-media-centre/cgs-and-tgs/. 
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NEW FRONTIERS IN ANGLE METROLOGY  
 

The article describes in short the most important results of the investigations carrying out in the frame of Joint Project 

EMRP SIB 58 Angles “Angle Metrology”. Central Office of Measures participated in this project in years 2013 – 2016. The 

new small angle generators, the new systems for 2D calibration of autocollimators, the new device for reproducible 

positioning of the aperture relative to the autocollimator optical axis, the new method for simultaneously calibration of 

autocollimators and angle encoders (“shearing techniques”) were developed and tested. Additionally the investigations on 

the autocollimator response on different distances and different diaphragm positions were carried out. Also the influences of 

not proper mounting and coupling of angle encoders on the indications and uncertainty, during calibration, were mentioned. 

The special device for these investigations was developed. The EURAMET Technical Guides (Calibration of 

Autocollimators, Calibration of Angular Encoders) were elaborated and could be downloaded from the website soon. The 

article presents also profits which Laboratory of Length gained during the project and shortly describes the main tasks, which 

have to be done to be able to carry out measurements on the level required by customers. 

 

Keywords: plane angle, encoders, autocollimators, Project EMRP. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono do�wiadczenia zebrane 

podczas pierwszych semestrów realizacji Laboratorium Podstaw 

Pomiarów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Politechniki Warszawskiej. Opisano wprowadzone nowe 

rozwi�zania, które z jednej strony usuwaj� zauwa�one 

mankamenty, a z drugiej wzbogacaj� ofert� skierowan� do 

studentów. 

Słowa kluczowe: podstawy pomiarów, laboratorium, pomiary 

automatyczne, portal internetowy. 

1. WPROWADZENIE

Jedn� z tez artykułu [1] zaprezentowanego w 2016 r. na 

XLVIII Mi�dzyuczelnianej Konferencji Metrologów było 

twierdzenie, �e studenci mog� polubi� zaj�cia z metrologii. 

Zostało ono sformułowane na tle przeprowadzonej 

gruntownej modernizacji Laboratorium Podstaw Pomiarów 

na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Politechniki Warszawskiej zako�czonej jego inauguracj�

w pa�dzierniku 2015 r. Laboratorium to, b�d�ce przez lata 

postrachem kolejnych pokole� studentów, jest obecnie 

w ankietach oceniane jako atrakcyjne i przyjazne studentom.  

Szczegółowe rozwi�zania zastosowane w nowym 

laboratorium zostały przedstawione w artykule [1]. Nale�y 

podkre�li� kompleksowo�� dokonanych zmian obejmuj�c�

praktycznie wszystkie aspekty jego funkcjonowania: 

programowy, organizacyjny, aparaturowy, personalny 

i informatyczny. Istotn� rol� w procesie modernizacji 

odegrała mo�liwo�� – dzi�ki funduszom unijnym – zakupu 

nowoczesnej aparatury pomiarowej co pozwoliło na 

wyposa�enie laboratorium w sprz�t najwy�szej klasy. 

2. MODERNIZACJE LABORATORIUM 

W kolejnych semestrach po inauguracji laboratorium 

monitorowano jego funkcjonowanie. Odbywało si� to na 

ró�nych poziomach, zarówno przez Kierownictwo 

Laboratorium, osoby prowadz�ce zaj�cia jak i korzystano 

z ankiet przeprowadzanych w�ród studentów pod koniec 

ka�dego semestru. 

Zauwa�ano sprawy drobne jak np. bł�dy w 

instrukcjach, brak pewnych informacji, zwykłe literówki, ale 

tak�e dostrze�ono mo�liwo�� wzbogacenia narz�dzi 

oferowanych studentom do lepszego i bardziej atrakcyjnego 

zdobywania przez nich umiej�tno�ci. Zaobserwowano te�

pewne negatywne zjawiska, które wymagały podj�cia 

�rodków zaradczych. 

Przedstawione w dalszej cz��ci artykułu zmiany, które 

zostały wprowadzone, były poprzedzone wnikliw� analiz�

funkcjonowania laboratorium i dyskusjami w gronie osób 

prowadz�cych zaj�cia. 

2.1. Prezentacja aplikacji MS-Visio i panelu zapisu 
matematycznego  
W trakcie pierwszych realizacji laboratorium 

zauwa�ono, �e studenci maj� kłopoty z posługiwaniem si�

oprogramowaniem MS-Visio (rysowanie schematów) 

i panelem zapisu matematycznego (pisanie wzorów). Aby 

temu zaradzi�, w ramach �wiczenia 1 wprowadzono 

przeszkolenie studentów z wykorzystaniem rzutnika 

multimedialnego. Prowadz�cy pokazuje na ekranie, w jaki 

sposób konfigurowa� aplikacj� MS-Visio, umieszcza�

elementy schematu na arkuszu roboczym, a nast�pnie 

demonstruje sposób ich ł�czenia i ostateczn� edycj�

schematu. Podobnie zaprezentowano panel zapisu 

matematycznego, który umo�liwia pisanie wzorów przy 

pomocy myszki komputerowej i ich wstawianie do 

protokołu. W pliku tekstowym mo�liwe jest ich edytowanie. 

Oprogramowanie to wymaga swojego rodzaju „oswojenia” 

studentów, gdy� z pozoru wydaje si� mało przyjazne. 

2.2. Plansze 
Wyposa�ono ka�de stanowisko laboratoryjne w zestaw 

plansz (zafoliowanych), które ułatwiaj� studentom 

wykonywanie �wiczenia. S� one zró�nicowane 

kolorystycznie i obejmuj�: 

• opis zada� do wykonania w trakcie �wiczenia wraz 

z punktacj� za ka�de zadanie, 

• dane do ustawie� przyrz�dów (napi�cie na 

zasilaczu, ograniczenie pr�dowe, rezystancja 

opornika dekadowego), schematy poł�cze�, tabele 

do pierwszych eksperymentów, 

• dane przyrz�dów pomiarowych – wzory 

obliczeniowe dotycz�ce niepewno�ci pomiarów, 

• zasady sporz�dzania protokołu pomiarowego 

i opracowania wyników. 

Przyj�to zasad�, �e do ka�dego �wiczenia jest 

przygotowany dedykowany zestaw plansz, chocia� niektóre 
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pojawiaj� si� we wszystkich �wiczeniach (zasady 

sporz�dzania protokołu) lub w niektórych (dane dotycz�ce 

przyrz�dów). 

2.3. Korekta listy pyta�
Jednym z postulatów przy tworzeniu nowego 

laboratorium było zapewnienie studentom przewidywalno�ci 

stawianych im wymaga�. Wa�nym elementem tego systemu 

było zało�enie, �e zaliczenie kartkówki zawieraj�cej dwa 

pytania znajduj�ce si� w instrukcji do �wiczenia, jest 

warunkiem dopuszczaj�cym do wykonywania tego 

�wiczenia. Praktyka pokazała, �e wi�kszo�� studentów 

ograniczała si� do lektury tylko tej cz��ci instrukcji, a w 

zasadzie korzystała z kr���cych w sieci opracowanych 

odpowiedzi. Nie trzeba dodawa�, �e jako�� tych materiałów 

pozostawiała wiele do �yczenia. 

Uznano, �e w miar� skuteczn� reakcj� na t� sytuacj�

b�dzie znaczne rozszerzenie listy pyta� w wi�kszym stopniu 

uwzgl�dniaj�c problemy teoretyczne zagadnie� poruszanych 

w �wiczeniu. W praktyce oznaczało to prawie dwukrotne 

zwi�kszenie liczby pyta�. 

Zało�ono, �e przerabiaj�c tak� „kompletn�” list� pyta�

studenci (korzystaj�c z instrukcji b�d� nawet z opracowa�

kr���cych w sieci) wła�ciwie przygotuj� si� do zaj��. Nale�y 

te� przypuszcza�, �e jako�� materiałów „sieciowych” b�dzie 

si� z czasem poprawiała. 

2.4. Porównywarka wyników 
W �wiczeniach cz�sto zachodzi potrzeba porównania 

wyników pomiarów uzyskanych ró�nymi metodami 

z uwzgl�dnieniem niepewno�ci pomiarowej wyra�onej za 

pomoc� bł�du granicznego. Aby ułatwi� studentom to 

zadanie utworzono specjaln� aplikacj�, w której po wpisaniu 

porównywanych wyników oraz warto�ci bł�dów 

granicznych wzgl�dnych zostaj� automatycznie wyznaczone 

i przedstawione na osi liczbowej przedziały, w których 

z wysokim prawdopodobie�stwem (p=0,9973) znajdzie si�

warto�� rzeczywista mierzonej wielko�ci. Istnienie cz��ci 

wspólnej tych przedziałów �wiadczy o zgodno�ci 

porównywanych wyników. W przeciwnym przypadku 

wyniki nie s� zgodne. Na rys. 1. przedstawiono porównanie 

dwóch wyników pomiaru napi�cia. Drugie okno aplikacji 

pozwala porównywa� wi�ksz� liczb� wyników 

(maksymalnie 5). 

Rys. 1. Panel aplikacji do porównywania wyników pomiarów 

2.5. Rozwój portalu internetowego 
Praktyka potwierdziła słuszno�� koncepcji zwi�zanych 

z utworzeniem portalu internetowego Laboratorium 

(http://www.pom.ise.pw.edu.pl/). Zamieszczone na nim 

instrukcje do �wicze� s� łatwe do modyfikacji i umo�liwiaj�

dokonywanie poprawek praktycznie on-line. Dzi�ki temu 

instrukcje były ju� kilkakrotnie modyfikowane, co byłoby 

absolutnie niemo�liwe w przypadku klasycznej formy 

papierowej. Ka�da zmiana tre�ci sygnalizowana jest na 

stronie tytułowej nowym numerem wersji. 

Portal stanowi równie� platform� do komunikacji 

Kierownika Laboratorium ze studentami. Wykorzystywane 

s� te� mo�liwo�ci umieszczania na portalu nowych 

elementów. Obecnie studenci maj� dost�p m.in. do: rozkładu 

zaj��, harmonogramu �wicze�, terminów konsultacji, a tak�e 

harmonogramu Laboratorium Otwartego. Na portalu 

umieszczono te� film promocyjny oraz tekst artykułu [1]. 

W celu ułatwienia studentom przygotowania do �wicze�, w 

których trzeba wykona� obliczenia w �rodowisku MS-Excel, 

na portalu dost�pne s� zadania do samodzielnego 

wykonania, dotycz�ce wprowadzania wzorów 

obliczeniowych, formatowania komórek oraz sporz�dzania 

wykresów. Na portalu s� tak�e dost�pne programy 

demonstracyjne do wszystkich �wicze� (z wyj�tkiem 

�wicze� po�wi�conych oscyloskopowi) zrealizowane w 

�rodowisku Java 7. 

2.6. Pomiary automatyczne 
Podstawowym celem laboratorium jest zapoznanie 

studentów z prowadzeniem procesu pomiarowego. Obejmuje 

ono zasady sporz�dzania protokołu pomiarowego, 

dokumentowanie i opracowanie wyników, a tak�e 

formułowanie wniosków. Nieodł�cznym elementem jest 

nauczenie studentów wykonywania pomiarów w sposób 

klasyczny – poprzez ustawianie napi�� na wyj�ciu zasilacza 

b�d� napi�cia i cz�stotliwo�ci na wyj�ciu generatora, 

odczytywanie wskaza� przyrz�dów pomiarowych, 

zapisywanie wyników w tabelach pomiarowych, 

wykonywanie oblicze�, sporz�dzanie wykresów. 

W celu zaznajomienia studentów z nowoczesnymi 

technikami wykonywania pomiarów wykorzystuj�cymi 

sterowanie komputerowe, opracowano aplikacj� działaj�c�

w �rodowisku LabWindows. Wykorzystanie sterowania 

komputerowego jest szczególnie przydatne podczas 

wykonywania serii pomiarów, których wyniki mo�na 

przedstawi� na wykresie. Opracowana aplikacja umo�liwia 

nast�puj�ce pomiary automatyczne: 

• pomiar siły elektromotorycznej �ródła 

napi�ciowego o du�ej rezystancji wewn�trznej 

metod� kompensacyjn�, 

• pomiar charakterystyk pr�dowo-napi�ciowych 

elementów, 

• pomiar charakterystyk cz�stotliwo�ciowych 

elementów. 

Na ka�dym stanowisku aparatura kontrolno-pomiarowa 

(dwukanałowy zasilacz stabilizowany, generator, multimetr) 

jest na stałe doł�czona do komputera za po�rednictwem 

interfejsu USB. 

Podczas korzystania z aplikacji studenci musz�

poł�czy� układ pomiarowy zgodnie z wy�wietlonym na 

ekranie schematem, a nast�pnie uruchomi� proces 

pomiarowy. W ka�dej chwili mo�na przerwa� pomiary i 

zmieni� warto�ci parametrów, korzystaj�c z odpowiednich 

pól panelu aplikacji. Wyniki pomiarów prezentowane s� na 
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bie��co w postaci wykresu. Po zako�czeniu pomiarów 

wykres mo�na skopiowa� i zamie�ci� w protokole. 

W trakcie �wicze�, w których przewidziane jest u�ycie 

opracowanej aplikacji, studenci najpierw w sposób 

klasyczny wykonuj� pomiary i dokumentuj� wyniki, co 

wymusza szczegółowe zapoznanie si� z procesem 

pomiarowym. Dopiero po wykonaniu tego zadania 

przewidziane jest uruchomienie aplikacji realizuj�cej proces 

w sposób automatyczny. 

Wyznaczanie charakterystyk elementów jest procesem 

w naturalny sposób podlegaj�cym automatyzacji. 

W przypadku charakterystyki pr�dowo-napi�ciowej dla 

kolejno zadawanych warto�ci napi�cia mierzony jest pr�d. 

W przypadku charakterystyki cz�stotliwo�ciowej dla kolejno 

zadawanych warto�ci cz�stotliwo�ci i stałej warto�ci 

amplitudy napi�cia z generatora mierzony jest pr�d 

i obliczany jest moduł impedancji. 

Nieco bardziej zło�ony jest pomiar siły 

elektromotorycznej metod� kompensacyjn�. W trakcie tego 

procesu napi�cie �ródła wzorcowego podlega regulacji w 

celu jego zrównania z napi�ciem na zaciskach badanego 

�ródła. Do detekcji stanu zrównania si� obu napi��

wykorzystywany jest czuły woltomierz. Korzystaj�c z 

opracowanej aplikacji studenci mog� prze�ledzi� ró�ne 

przebiegi procesu dochodzenia do stanu równowagi. Do 

dyspozycji s� dwa algorytmy sterowania napi�ciem �ródła 

wzorcowego. W pierwszym kolejne warto�ci napi�cia 

wzorcowego oscyluj� wokół stanu równowagi z coraz 

mniejszym skokiem. W drugim warto�ci napi�cia 

wzorcowego zbli�aj� si� asymptotycznie do stanu 

równowagi (rys. 2).  

Rys. 2.  Panel aplikacji do automatycznego pomiaru siły 

elektromotorycznej metod� kompensacyjn�

2.7. Symulacje zjawisk – programy demonstracyjne 
W celu umo�liwienia studentom skuteczniejszego 

przygotowania si� do zaj�� przygotowano do wi�kszo�ci 

�wicze� programy demonstracyjne zrealizowane 

w �rodowisku Java 7. Mo�na je pobra� ze strony przedmiotu 

i uruchomi�, korzystaj�c z ró�nych systemów operacyjnych. 

S� one równie� dost�pne na pulpicie komputerów 

w Laboratorium i mog� ułatwia� analiz� wyników w trakcie 

wykonywania �wiczenia. Dla układów pomiarowych 

stosowanych w poszczególnych �wiczeniach mo�na – 

korzystaj�c z tych programów – obserwowa� wpływ ró�nych 

czynników na uzyskiwane wyniki i bł�dy pomiarowe. 

Warto�ci podstawowych parametrów mo�na zmienia�

w sposób płynny za pomoc� suwaków i obserwowa� na 

wykresach reakcje układów na te zmiany. Dzi�ki temu 

studenci mog� lepiej dobra� warunki pomiaru 

w rzeczywistym układzie stosowanym w �wiczeniu 

i przeanalizowa� uzyskane wyniki. Przykładowo 

w programie do �wiczenia po�wi�conego przetwornikom 

warto�ci szczytowej mo�na obserwowa� przebiegi czasowe 

na wej�ciu i wyj�ciu przetworników oraz ich zale�no�� od 

cz�stotliwo�ci, pojemno�ci, rezystancji obci��enia 

i rezystancji wewn�trznej �ródła dla przypadku diody 

idealnej i rzeczywistej (rys. 3). 

Rys. 3.  Symulacja działania przetworników warto�ci szczytowej 

W przypadku pomiaru pojemno�ci w układzie mostka 

transformatorowego mo�na obserwowa� proces 

równowa�enia zmieniaj�c ustawienia wzorców pojemno�ci 

i rezystancji (rys. 4). Mo�na te� wy�wietli� wykres 3D 

sygnału niezrównowa�enia (rys. 5). 

Rys. 4.  Symulacja działania mostka transformatorowego 
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Rys. 5.  Wykres 3D sygnału niezrównowa�enia w mostku 

transformatorowym 

Na rys. 6 przedstawiono panel programu do analizy 

zmienno�ci modułu impedancji w funkcji cz�stotliwo�ci dla 

zadawanych warto�ci elementów w konfigurowalnych 

obwodach RLC. 

Rys. 6.  Panel programu do analizy charakterystyk 

cz�stotliwo�ciowych 

W ka�dym oknie dost�pna jest opcja „Dowiedz si�

wi�cej”, za pomoc� której mo�na wy�wietli� krótki opis 

badanych układów i zjawisk. 

3. PODSUMOWANIE 

Do�wiadczenia zdobyte w trakcie funkcjonowania 

nowego laboratorium w ci�gu czterech semestrów prowadz�

do sformułowania nieco ogólniejszych wniosków. 

Laboratorium, które ma dobrze słu�y� studentom musi 

podlega� nieustannym korektom. Wynikaj� one z jednej 

strony ze stopnia przygotowania studentów pocz�tkowych 

semestrów, z którymi mamy do czynienia, a z drugiej z 

zauwa�anych bł�dów i niedoci�gni��, czy te� postrzeganych 

mo�liwo�ci uzupełniania programu bada� prowadzonych 

w Laboratorium. Niezwykle sprzyjaj�cym realizacji tej idei 

jest fakt, �e instrukcje do �wicze� s� w wersji elektronicznej, 

a wi�c w prosty sposób mog� by� modyfikowane. 

Je�li chodzi o tzw. „materiał ludzki”, to w zwi�zku z ni�em 

demograficznym i zwi�zan� z tym ograniczon� selekcj�

kandydatów na studia, poziom ich umiej�tno�ci z roku na 

rok jest coraz gorszy. Wymusza to dostosowanie metod 

dydaktycznych i sposobu prowadzenia zaj�� do tej sytuacji. 

W szczególno�ci prowadz�cy zaj�cia musz� wykazywa�

zwi�kszon� aktywno�� podczas zaj�� zwracaj�c studentom 

uwag� na zauwa�one bł�dy – nie tylko reagowa� na pro�by 

o pomoc. 

Istotne z punktu widzenia dydaktycznego było te�

wyposa�enie ka�dego stanowiska w plansze ułatwiaj�ce 

studentom dotarcie do niezb�dnych informacji. Nale�y 

zauwa�y�, �e studenci rzadko korzystaj� z materiałów 

pomocniczych na stronach www innych ni� te zwi�zane 

bezpo�rednio z przygotowaniem do kartkówki. 

Kluczem do uzyskania sukcesu laboratorium było 

kompleksowe podej�cie do programu i organizacji zaj��

uwzgl�dniaj�ce zarówno czynnik ludzki jak i aktualne 

mo�liwo�ci techniczne. Nad tym wszystkim musiała jednak 

górowa� zawarto�� merytoryczna. Nie jest bowiem prawd�, 

�e uznanie studentów zdobywaj� przedmioty, w których 

poziom wymaga� jest niski. Wr�cz przeciwnie – studenci 

doceniaj� mo�liwo�ci zdobywania nowych umiej�tno�ci 

obudowane jednocze�nie atrakcyjn� form�. 

4. PODZI�KOWANIA 

Autorzy dzi�kuj� wszystkim osobom prowadz�cym 

zaj�cia w Laboratorium Podstaw Pomiarów za dyskusje, 

uwagi, konsultacje, których efekty zostały opisane 

w niniejszym artykule. 
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Streszczenie: W pracy przeprowadzono ocen� zawarto�ci 

wy�szych harmonicznych w kompensowanych sieciach �rednich 

napi��, których �ródłem jest nieliniowa, du�a rezystancja przej�cia. 

Przedstawiono model sieci wraz z opisem układu pomiarowego 

wykorzystanego w �rodowisku Matlab/Simulink. Wykonano 

badania symulacyjne zawarto�ci wy�szych harmonicznych 

składowej zerowej napi�cia, pr�du doziemnego oraz mocy biernej 

tych harmonicznych w zale�no�ci od parametrów rezystancji 

w miejscu zwarcia, napi�cia progowego zapłonu łuku, pr�du 

pojemno�ciowego i stopnia rozstrojenia kompensacji. Oceniono 

mo�liwo�� wykorzystania mocy biernej trzeciej harmonicznej jako 

kryterium wykrywania zwar�. 

 

SłowaB kluczowe:B zabezpieczenie ziemnozwarciowe, kryterium 

działania, wy�sze harmoniczne, rezystancja zwarcia 

 

1.BWST�PNABANALIZABZAGADNIENIAB

 

1.1.BZakłóceniaBsygnałuBpomiarowegoBB

Badania wykazuj�, �e w warunkach przej�ciowych, 

wyst�puj�cych przy zwarciu, mierzone sygnały pr�dowe 

i napi�ciowe mog� zawiera�, oprócz harmonicznej 

podstawowej inne składowe, które podczas identyfikacji 

wła�ciwego sygnału stanowi� zakłócenie 

zabezpieczeniowego sygnału u�ytecznego. Zgodnie z [1] 

wyró�nia si� nast�puj�ce składowe sygnału: 

– podstawowe harmoniczne zale�ne od �ródła zasilania; 

– składowe nieokresowe zanikaj�ce wykładniczo; 

– składowe oscylacyjnie zanikaj�ce swobodne; 

– wy�sze harmoniczne generowane przez nieliniowe 

odbiory lub nieliniow� rezystancj� w miejscu zwarcia. 

Poszczególne składowe mog� wyst�pi� w ró�nej 

proporcji w sygnałach pr�dowych i napi�ciowych i maj� 

charakter losowy, który zale�y od miejsca zakłócenia, fazy 

pocz�tkowej napi�cia, rodzaju zakłócenia, itp. 

W automatyce zabezpieczeniowej powszechnie 

przyjmuje si� odkształcenie sygnałów jako niewielkie, 

a identyfikacj� zakłócenia przeprowadza si� w stanie 

zbli�onym do ustalonego, tj. w stanie quasi-ustalonym. 

Realizacj� tego zadania umo�liwiaj� wst�pna filtracja 

analogowa i cyfrowa, które ograniczaj� niepo��dane 

składowe do dopuszczalnego poziomu i pozwalaj� na 

poprawn� estymacj� wybranej wielko�ci kryterialnej, 

najcz��ciej podstawowej, harmonicznej. Tak� estymacj� 

realizuje si� w trybie on-line z wykorzystaniem cyfrowego 

przetwarzania sygnałów w drodze kompromisu mi�dzy 

szybko�ci� działania a dokładno�ci� pomiaru. Zwykle 

wykorzystuje si� do tego przetwarzanie sygnałów w oknie 

jednookresowym podstawowej harmonicznej, przy tym bł�d 

estymacji nie przekracza 3÷5%.  

Do identyfikacji zwar� jednofazowych w sieciach 

�rednich napi�� (SN) wykorzystuje si� składowe 

symetryczne zerowe napi�cia u0 i pr�du i0 lub pr�du 

doziemnego iE = 3i0. Składowe te s� definiowane ogólnymi 

zale�no�ciami dla warto�ci chwilowych w postaci [2]:  
 

  ;/)(/   ;/)( 333 32103210 LLLELLL
iiiiiuuuu ++==++=  (1) 

 

w których: uLi, iLi (i = 1, 2, 3) – warto�ci chwilowe napi�cia 

i pr�du fazowego w miejscu pomiaru (w polu liniowym 

rozdzielni). 

 

Wymienione wielko�ci uzyskuje si� z filtrów 

składowych symetrycznych zerowych napi�cia i pr�du lub 

programowo, przetwarzaj�c próbki pr�du i napi�cia według 

zale�no�ci (1). 

Do niedawna wykorzystywano głównie podstawowe 

harmoniczne składowych symetrycznych zerowych napi�cia 

i pr�du [2]. Jednak zabezpieczenia oparte na tych 

składowych maj� istotn� wad� – nie wykrywaj� zwar� 

z udziałem du�ej, zazwyczaj nieliniowej, rezystancji 

w miejscu zwarcia. Popraw� skuteczno�ci działania 

zabezpiecze� ziemnozwarciowych w zakresie zwar� 

wysokooporowych wi��e si� dzisiaj, mi�dzy innymi, 

z wykorzystaniem wy�szych harmonicznych w sygnałach 

napi�cia i pr�du zerowego [3, 4], a zwłaszcza mocy biernej 

tych sygnałów. Warunkiem wst�pnym wykorzystania 

wy�szych harmonicznych jest ocena ich zawarto�ci 

w sygnałach zwarciowych.  

 

1.2.BModelBukładuBpomiarowegoB 

W celu zbadania zawarto�ci harmonicznych 

w napi�ciach i pr�dach składowej symetrycznej zerowej 

podczas zwar� wysokorezystancyjnych w kompensowanych 

sieciach SN, zamodelowano w programie Matlab/Simulink 

uproszczon� (ze wzgl�du na łatwo�� parametryzacji) sie� 
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z układem pomiarowym (rys. 1). W modelu uwzgl�dniono 

pojemno�ci C0S i upływno�ci G0S(Ry0) dla składowej zerowej 

sieci, indukcyjno�� Ls i rezystancj� Rs systemu, indukcyjno�� 

L i rezystancj� R linii zwartej oraz indukcyjno�� Ld 

i rezystancj� Rd dławika kompensacyjnego.  
 

 
 

Rys. 1. Model układu do badania harmonicznych 

 

Badania prowadzono przy zało�eniu szeregu 

niezmiennych parametrów sieci. Przyj�to: napi�cie 

znamionowe UN = 15 kV, współczynnik tłumienia dla 

składowych symetrycznych zerowych d0 = 0,05, dobro� 

cewki Petersena q = 80. Zwarcia symulowano na linii 

napowietrznej z przewodami AFL 6-70 w odległo�ci 1 km 

od stacji (L = 2,46 mH, R = 0,493 Ω). Zało�ono tak�e stałe 

parametry indukcyjno�ci i rezystancji systemu Ls = 3,2 mH 

i Rs = 0,1 Ω. Nieliniow� rezystancj� zwarcia RF 

odzwierciedlono za pomoc� uogólnionego modelu 

dynamicznego łuku i rezystancji przej�cia [5], któr� 

charakteryzuj� nast�puj�ce parametry: rezystancja 

pocz�tkowa R0, rezystancja przewodzenia R1, napi�cie 

progowe Uk, napi�cie zapłonu łuku Uz, pr�d zapłonu Iz, stała 

czasowa τ (przyj�to: Uz =10 kV, τ = 0,1 ms, R1/R0 ≥ 100).  

Do pomiaru harmonicznych zastosowano cyfrowe 

metody przetwarzania sygnałów [6, 7]. Sygnały próbkowano 

z cz�stotliwo�ci� fp = 2400 Hz. Harmoniczne zostały 

wydzielone za pomoc� cyfrowych filtrów 

pasmowoprzepustowych (FPP) Czebyszewa [3] o długo�ci 

okna Npp = 212 (o czasie odpowiedzi Tpp = 88 ms) 

i współczynniku tłumienia listków bocznych Alb 

wynosz�cym 100 dB. Szeroko�� pasma głównego ∆flg filtru 

nie przekracza 100 Hz (fh ± 50 Hz). Na rysunku 2 

przedstawiono przykładow� charakterystyk� widma 

amplitudowego Hpp oraz odpowied� impulsow� (funkcj� 

okna) hpp takiego filtru dobranego na cz�stotliwo�� 

�rodkow� fh = 150 Hz.  
 

 
 

Rys. 2. Widmo amplitudowe Hpp i odpowied� impulsowa hpp filtru 

pasmowoprzepustowego Czebyszewa dla trzeciej harmonicznej: k – 

numery współczynników filtru 
 

Warto�ci skuteczne harmonicznych sygnałów 

okre�lono na podstawie składowych ortogonalnych 

obliczanych w wyniku korelacji sygnałów wej�ciowych 

z funkcjami sinus i kosinus w oknie jednookresowym, 

z liczb� współczynników Nw = 48. Warto�ci napi�cia U0h 

i pr�du IEh oraz warto�� mocy biernej zerowej Q0h (h = 3, 5, 

7, 9) obliczane s� zgodnie z algorytmami [7]:  
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gdzie: IEhd, IEhq, U0hd, U0hq – składowe ortogonalne w osi 

d i q harmonicznych pr�du IEh i napi�cia U0h.  

Nast�pnie uzyskane przebiegi poddano dodatkowo 

wygładzaniu za pomoc� filtrów dolnoprzepustowych (FDP) 

Hanninga o liczbie współczynników Ndp = 96. 

Przeanalizowano tylko nieparzyste harmoniczne o numerach 

3, 5, 7 i 9, poniewa� wyst�puj� przy ka�dym zwarciu 

z udziałem nieliniowej rezystancji osi�gaj�c przy tym du�e 

warto�ci. 

 

1.3. Stany przej�ciowe a problem wiarygodno�ci 

estymacji harmonicznych  

W przypadku zwar� doziemnych przez nieliniow� 

rezystancj� zwarcia mog� wyst�pi� zasadniczo dwa rodzaje 

stanów przej�ciowych:  

– quasi-stacjonarne, d���ce do stanu ustalonego, 

powtarzaj�cego si� cyklicznie z cz�stotliwo�ci� sieci;  

– niestacjonarne, nieokresowe, wyst�puj�ce najcz��ciej 

w przypadku zwar� łukowych przerywanych. 

W pierwszym przypadku mo�liwe jest do�� dokładne 

okre�lenie warto�ci harmonicznych w sygnałach w stanie 

ustalonym. W drugim przypadku analiza Fouriera zawodzi, 

gdy� widmo sygnałów niestacjonarnych jest w zasadzie 

ci�głe. Mo�e by� ono analizowane wył�cznie 

w ograniczonym oknie pomiarowym i w zwi�zku z tym 

b�dzie si� ono zmienia� wraz ze zmianami sygnału w tym 

oknie. Układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 1 

pozwala oszacowa� warto�ci harmonicznych w stanach 

niestacjonarnych jedynie w sposób przybli�ony, zale�ny od 

zastosowanego sposobu pomiaru. Na rysunku 3 

przedstawiono przykład ilustruj�cy przebiegi napi�cia 

zerowego u0 i pr�du doziemnego iE, filtracji trzeciej 

harmonicznej tych wielko�ci u03 i iE3, pomiaru warto�ci 

skutecznej trzeciej harmonicznej napi�cia U03 i pr�du IE3 

oraz pomiaru mocy biernej tych harmonicznych Q03 podczas 

zwarcia quasi-stacjonarnego i niestacjonarnego. Przebiegi 

odpowiadaj� zwarciom na linii napowietrznej w odległo�ci 

10 km od stacji w sieci 15 kV, z pr�dem pojemno�ciowym 

ICS = 46,8 A i rozstrojeniem kompensacji s = 0,05 [4]. 

W pierwszym przypadku wyst�piło zwarcie przez nieliniow� 

rezystancj� przej�cia o parametrach: Uk = 1,5 kV, R1 = 1 kΩ, 

R0/R1 > 100, τ = 0,1 ms. W drugim przypadku – zwarcie 

łukowe o parametrach: Uk = 1,5 kV, Uz = 10 kV R1 = 1 Ω, 

R0 = 10 kΩ, τ = 0,1 ms.  

Sygnały wyj�ciowe filtrów wy�szych harmonicznych 

podczas zwar� łukowych przerywanych, wyst�puj�cych 

sporadycznie (rys. 3b) s� zbli�one do odpowiedzi 

impulsowej tych filtrów (rys. 2). Wielko�ci mierzone U03, IE3 

i Q03 przyjmuj� form� impulsów odpowiadaj�cych kolejnym 

zapłonom łuku. W zastosowaniu do identyfikacji zwar� 

istotne s� warto�ci amplitudowe tych impulsów i wła�nie 

one były mierzone. Bł�d pomiaru warto�ci amplitudowych 

jest szacowany na około 5%. Tak� dokładno�� uzyskano 

dzi�ki temu, �e stosunek czasu odpowiedzi impulsowej 

filtrów FPP do czasu okna pomiarowego wynosi prawie 4,5 

i amplituda harmonicznej w oknie pomiarowym w pobli�u 

szczytu jest prawie stała.  
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Rys. 3. Przebiegi wielko�ci ziemnozwarciowych linii zwartej: 

a) zwarcie qasi-stacjonarne, b) zwarcie niestacjonarne 

 

2. ANALIZA SYMULACYJNA HARMONICZNYCH 

 

Wyniki bada� harmonicznych U0h, IEh i Q0h w funkcji 

napi�cia progowego Uk, rezystancji R1, pr�du 

pojemno�ciowego sieci ICS i stopnia rozstrojenia 

kompensacji s przedstawione s� na rysunkach od 4 do 9. 

Z rysunków wynika, �e najwi�ksze warto�ci we wszystkich 

rozpatrywanych przypadkach przyjmuj� trzecie harmoniczne 

napi�cia, pr�du i moc bierna tych harmonicznych. 

Wzrost napi�cia progowego łuku Uk mo�e wpłyn�� na 

zmniejszenie zawarto�ci harmonicznych w przypadku zwar� 

niskorezystancyjnych (rys. 4), lub zwi�kszenie ich 

zawarto�ci wraz ze wzrostem Uk (rys. 5). 

Z rysunków 6 oraz 7 wynika, �e zawarto�� 

harmonicznych napi�cia i pr�du oraz mocy biernej tych 

harmonicznych silnie zale�y od rezystancji w stanie 

przewodzenia łuku R1. W badanym przypadku wyniki ró�ni� 

si� o kilka rz�dów wielko�ci. Najwi�ksza ró�nica wyst�puje 

w przypadku mocy biernej Q0h. Znacz�cy procentowy udział 

harmonicznych w stosunku do podstawowej harmonicznej 

wyst�puje tylko podczas zwar� o stosunkowo niewielkiej 

rezystancji R1, do kilkuset omów. Ze wzrostem R1, udział 

harmonicznych silnie spada. Najsilniej ulega zmniejszeniu 

warto�� mocy biernej harmonicznych napi�cia i pr�du. 

 

 
 

Rys. 4. Zale�no�� warto�ci skutecznej harmonicznych napi�cia U0h 

i pr�du IEh oraz mocy biernej Q0h w funkcji napi�cia progowego Uk 

podczas zwarcia łukowego: ICS = 50 A, s = 0,1, R1 = 1,0 Ω 

 
 

Rys. 5. Zale�no�� warto�ci skutecznej harmonicznych napi�cia U0h 

i pr�du IEh oraz mocy biernej Q0h w funkcji napi�cia progowego Uk 

podczas zwarcia łukowego: ICS =50 A, s = 0,1, R1 =10 k Ω 

 

 
 

Rys.6. Zale�no�� warto�ci skutecznej harmonicznych napi�cia U0h 

i pr�du IEh oraz mocy biernej Q0h w funkcji rezystancji R1 podczas 

zwarcia łukowego: ICS = 50 A, s = 0,1, Uk = 1 kV 

 

 
 

Rys. 7. Procentowy udział harmonicznych napi�cia U0h% i pr�du 

IEh% oraz mocy biernej Q0h% w funkcji rezystancji R1 podczas 

zwarcia łukowego: ICS =50 A, s = 0,1, Uk =1 kV 

 

 
 

Rys. 8. Zale�no�� warto�ci skutecznej harmonicznych napi�cia U0h 

i pr�du IEh oraz mocy biernej Q0h w funkcji pr�du 

pojemno�ciowego sieci ICS podczas zwarcia łukowego: 

a) R1 =1,0 Ω, b) R1 =10 kΩ; s = 0,1, Uk = 1 kV 
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Rys. 9. Zale�no�� warto�ci skutecznej harmonicznych napi�cia U0h 

i pr�du IEh oraz mocy giernej Q0h w funkcji rozstrojenia 

kompensacji sieci s podczas zwarcia łukowego: a) R1 =1,0 Ω; 

g) R1 =10 kΩ; ICS = 50 A, Uk = 1 kV 

 

Wzrost pr�du pojemno�ciowego sieci ICS wpływa na 

zwi�kszenie warto�ci harmonicznych podczas zwar� 

niskooporowych (rys. 8a) oraz ich zmniejszenie podczas 

zwar� wysokooporowych (rys. 8g). 

Stopie� rozstrojenia kompensacji wpływa nieznacznie 

na zawarto�� harmonicznych, zwłaszcza w przypadku zwar� 

wysokooporowych (rys. 9g). Najmniejsze warto�ci 

gezwzgl�dne harmonicznych (w przeciwie�stwie do 

zawarto�ci procentowej) wyst�puj� przy dokładnej 

kompensacji. Wzrost przekompensowania lug 

niedokompensowania powoduje wzrost warto�ci 

harmonicznych (rys. 9a). 

W powy�szych gadaniach uwzgl�dniono wył�cznie 

wpływ parametrów nieliniowej rezystancji w miejscu 

zwarcia na zawarto�� harmonicznych w pr�dach i napi�ciach 

kolejno�ci zerowej. Nie gadano wpływu nieliniowych 

odgiorników du�ej mocy. Nale�y zaznaczy�, �e du�e 

przemysłowe odgiorniki energoelektroniczne mog� wpływa� 

na sumaryczn� zawarto�� harmonicznych podczas zwar� [8], 

zwłaszcza nieparzystych o numerach 5, 7, 11, 13, 17 i 19. 

 

3. WNIOSKI 

 

Na podstawie przeprowadzonych gada� mo�na 

stwierdzi�, �e podczas zwarcia najwi�ksze warto�ci 

przyjmuj� trzecie harmoniczne napi�cia zerowego, pr�du 

doziemnego oraz ich moc gierna zerowa. Warto�� 

harmonicznych silnie zale�y od napi�cia progowego łuku Uk, 

rezystancji przewodzenia R1 oraz pr�du pojemno�ciowego 

ICS. 

Z powy�szej analizy wynika, �e do wykrywania zwar� 

wysokooporowych najlepiej nadaj� si� trzecie harmoniczne 

napi�cia zerowego U03, pr�du doziemnego IE3 i mocy giernej 

tych harmonicznych Q03, poniewa� osi�gaj� one najwi�ksze 

warto�ci. Do wykrycia zwar� wysokooporowych 

o rezystancji R1 do 100 kΩ w oparciu o kryterium mocy 

giernej wy�szych harmonicznych, nale�y stosowa� gardzo 

niskie nastawy mocy rozruchowej Qr, rz�du 0,001 var. 

Prace nad wykorzystaniem kryterium mocy giernej 

wy�szych harmonicznych, zwłaszcza trzeciej, napi�cia 

zerowego i pr�du doziemnego w zagezpieczeniach 

ziemnozwarciowych g�d� kontynuowane. Niezg�dna jest 

ocena wpływu asymetrii sieci, operacji ł�czeniowych oraz 

nieliniowych odgiorników energoelektronicznych na prac� 

zagezpieczenia, dogór jego nastaw oraz wygór optymalnych 

rozwi�za� konstrukcyjnych.  
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF USING HIGHER HARMONICS  

IN EARTH FAULT PROTECTIONS 
 

The paper contains the evaluation of the content of higher harmonics in compensated medium voltage networks whose 

source is nonlinear fault resistance containing transition and arc resistance. The general signal components occurring during 

short circuits and the zero-sequence components used for identification of earth faults are discussed. An electric grid model is 

presented with a description of the measurement system used in the Matlag/Simulink environment. The types of transition 

states that may occur in the event of a fault are descriged. The measurement accuracy of goth types of faults was discussed 

and the measurement errors were estimated in goth cases. Simulations were conducted to investigate the higher harmonics of 

zero-sequence voltage, earth current and reactive power these harmonics, depending on the short circuit resistance, arc 

threshold voltage, capacitive current and compensation detuning ratio. The results of the simulation are discussed in relation 

to the variagle parameters. The possigility of using reactive power of third harmonic as a criterion for detecting short circuits 

was evaluated. A program of research into the use of this protection criterion in the future was presented. 

 

Keywords: earth fault protection, action criterion, higher harmonics, short circuit resistance. 
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Streszczenie: W artykule opisano wyniki bada� nad doborem 

odpowiedniej do pomiarów w warunkach terenowych 

automatycznej procedury kalibracji elektrod u�ywanych do 

pomiarów st��enia jonów chlorkowych, amonowych, 

azotanowych(V) oraz wodorowych w wodach powierzchniowych. 

Elektrody te s� cz��ci� modułu jonoselektywnego, wchodz�cego 

w skład autonomicznego mobilnego systemu pomiarowego. System 

mo�e by� wykorzystywany w ochronie �rodowiska i biologii jako 

narz�dzie do monitorowania jako�ci wody w zbiorniku. Sposób 

wyznaczenia parametrów elektrod za pomoc� kalibratora powinien 

zapewni� wiarygodno�� pomiarów przeprowadzanych w terenie. 

Składaj� si� na to: okre�lenie liczby i czasu trwania cykli płukania 

układu hydraulicznego, pompowania roztworów wzorcowych oraz 

pomiary uzyskanych potencjałów. Istotny jest tak�e dobór modelu 

elektrod determinuj�cy sposób wyznaczenia jego parametrów.

Słowa kluczowe: elektroda jonoselektywna, kalibracja, system 

pomiarowy, pomiary �rodowiskowe.

1. WST�P

1.1. System pomiarowy
Idea autonomicznego mobilnego systemu do pomiarów 

fizykochemicznych wód powierzchniowych zrodziła si�
w wyniku rosn�cej potrzeby kontroli jako�ci wody 

w zbiornikach naturalnych i sztucznych ze wzgl�du na 

post�puj�ce urbanizacj� oraz industrializacj�. Zjawiska te s�
szczególnie zauwa�alne na obszarze �l�ska, gdzie obszary 

mokre powinny by� zachowane i chronione ze wzgl�du na 

ich znaczenie przyrodnicze. Z uwagi na dynamiczne 

przekształcenia zlewni rzeki Kłodnicy w wyniku 

uprzemysłowienia [1], jako obiekt bada� wybrano staw 

"Cegielnia" w Gliwicach. 

Mobilny system pomiarowy u�ywany do pomiarów 

parametrów fizykochemicznych wód powierzchniowych 

powstał na Politechnice �l�skiej w 2013 roku w ramach 

projektu PBL (ang. Problem Based Learning). System ma 

budow� modułow�, co zapewnia jego skalowalno�� oraz 

mo�liwo�� korzystania z wybranych modułów pomiarowych 

w zale�no�ci od potrzeb badawczych. Ł�cznie dost�pnych 

jest osiem kanałów potencjometrycznych oraz cztery kanały 

pomiarowe przyrz�du wielofunkcyjnego Elmetron CX-401. 

Obecnie istnieje mo�liwo�� wykonywania pomiarów 

przewodno�ci, tlenu rozpuszczonego, temperatury oraz 

potencjałów elektrod z roztworem wewn�trznym: zespolonej 

pH-metrycznej EPX-3, chlorkowej ECl-01 (producent: 

Hydromet Gliwice), amonowej typu 11-35 (wybrane 

współczynniki selektywno�ci: dla K
+
: 1,3x10

-1
, dla Na

+
: 

3,2x10
-3

) oraz azotanowej typu 07-35 (wybrane 

współczynniki selektywno�ci: dla Cl
-
: 5,0x10

-3
, dla NO2

-
: 

3,6x10
-2

) producenta Monocrystaly, wraz z elektrodami 

odniesienia RL-100 (Hydromet). Czujniki umieszczone s�
w celkach pomiarowych, a próbka do pomiarów pompowana 

jest z wybranej gł�boko�ci za pomoc� pompy 

zanurzeniowej. Wymienione jony maj� znacz�cy udział 

w równowadze ładunkowej wód naturalnych, a po�redni 

pomiar ich aktywno�ci uzupełniony o pomiary wielko�ci 

fizycznych stanowi baz� podstawowej wiedzy o jako�ci 

badanej wody [2]. Wieloczujnikowe macierze w pomiarach 

wła�ciwo�ci wody s� cz�sto spotykanym standardem 

w pracach badawczych na �wiecie. 

1.2. Kalibrator
Parametry opisuj�ce model elektrody jonoselektywnej 

cechuje zmienno�� w czasie, zatem nale�y przeprowadza�
procedury kalibracji umo�liwiaj�ce wyznaczanie aktualnych 

warto�ci tych parametrów. Konieczne jest znalezienie 

kompromisu mi�dzy cz�stotliwo�ci� wykonywania kalibracji 

a czasem jej trwania, liczb� roztworów wzorcowych, energi�
akumulatorów, warunkami pogodowymi i innymi 

czynnikami. 

Do kalibracji elektrod słu�y oddzielne urz�dzenie 

zaprojektowane w sposób umo�liwiaj�cy przeprowadzenie 

procedury w terenie: kalibrator (rys. 1). Konstrukcja 

urz�dzenia (wykorzystanie lekkich profili aluminiowych,

kółek, uchwytów na pojemniki z roztworami wzorcowymi) 

zapewnia jego mobilno��. Układ hydrauliczny składa si�
z pompy, sze�ciu zaworów, rurek wykonanych z polichlorku 

winylu oraz zł�czek. Na płycie kalibratora istnieje 

mo�liwo�� jednoczesnego zamocowania w uchwytach 

sze�ciu pojemników z roztworami wzorcowymi. Na górnej 

powierzchni stela�u umieszczono cz��� elektroniczn�
kalibratora odpowiadaj�c� za sterowanie w trybach r�cznym 

oraz automatycznym. Ochron� elementów elektronicznych 

zapewnia obudowa, na powierzchni której znajduje si�
osiem przeł�czników odpowiadaj�cych za zmian� trybu 

sterowania, wł�czenie lub wył�czenie pompy oraz otwarcie 

lub zamkni�cie jednego z sze�ciu zaworów. W trybie 

r�cznym u�ytkownik samodzielnie decyduje o czasie
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Rys. 1. Kalibrator (po lewej) podł�czony do systemu  

pomiarowego podczas kalibracji elektrod 

pompowania roztworu przez wybrany zawór. W trybie 

automatycznym praca kalibratora jest sterowana 

programowo. 

2. AUTOMATYCZNA KALIBRACJA ELEKTROD  

    JONOSELEKTYWNYCH 

2.1. Parametry modeli elektrod jonoselektywnych

W najprostszym matematycznie, najstarszym 

przypadku warto�� siły elektromotorycznej ogniwa 

potencjometrycznego opisana jest równaniem Nernsta [3]: 

� � �� � � � �����  (1) 

gdzie: E - SEM elektrody [mV], E
0
 - potencjał odniesienia 

[mV], S - współczynnik Nernsta [mV/dek], ai - aktywno��

jonu głównego [mol/dm
3
]. 

Równanie to, wykorzystywane w badaniach, 

uwzgl�dnia wył�cznie aktywno�� jonu głównego, co jest 

znacznym uproszczeniem, gdy� elektrody nie s� selektywne 

na jeden rodzaj jonów. W badaniach nie zaistniała potrzeba 

wprowadzenia bardziej skomplikowanych modeli, gdy�

wykonywane pomiary s� powy�ej granicy oznaczalno�ci 

i wpływ jonów zakłócaj�cych (których obecno��

w roztworze wpływa na warto�� SEM elektrody) jest 

znikomy. Wpływ jonów zakłócaj�cych uwzgl�dniony jest 

w modelu Nikolskiego-Eisenmana [4]. Dodatkowo istnieje 

mo�liwo�� wyznaczenia parametru nazywanego granic�

wykrywalno�ci. Oznacza on warto�� graniczn� aktywno�ci 

jonu, poni�ej której SEM ogniwa potencjometrycznego 

pozostaje bez zmian. Modele elektrod charakteryzuj�

równie� warto�ci potencjału odniesienia, czuło�ci elektrody 

oraz współczynnika selektywno�ci [5]. W razie ryzyka 

wpływu jonu zakłócaj�cego na pomiar, znajomo��

współczynnika selektywno�ci jest niezb�dna. W takiej 

sytuacji zwi�kszenie liczby roztworów wzorcowych pozwoli 

na wyznaczenie jego warto�ci.  

2.2. Procedury automatycznej kalibracji

Podczas gdy czujniki do pomiarów fizycznych s�

powszechnie stosowane w pomiarach �rodowiskowych, 

analiza chemiczna składu wody wi��e si� z pewnymi 

trudno�ciami zwi�zanymi z wpływem czynników 

zewn�trznych (mi�dzy innymi temperatury), długiego czasu 

trwania bada� oraz dynamiki czujników na warto�� pomiaru 

[6]. Cz�st� praktyk� jest pobieranie próbek w terenie, 

a nast�pnie badanie ich w warunkach laboratoryjnych. Ze 

wzgl�du na pomiary �rodowiskowe, celem opracowanych 

procedur jest mo�liwo�� szybkiej i dokładnej kalibracji 

elektrod w terenie przy mo�liwie najmniejszym zu�yciu 

roztworów wzorcowych. Do testów procedury  kalibracji 

wykorzystano mobilny system pomiarowy wraz 

z kalibratorem w automatycznym trybie sterowania. Udział 

człowieka polega na przygotowaniu listy polece�

interpretowanych i wykonywanych przez system. 

Oprogramowanie do wykonywania procedury zostało 

napisane w ramach projektu PBL w roku akademickim 

2015/16 [7].  

Podczas opracowywania procedury automatycznej 

kalibracji, za istotne czynniki maj�ce wpływ na przebieg 

i wyniki kalibracji uznano: temperatur�, budow� kalibratora, 

jego pozycj� wzgl�dem systemu pomiarowego, szybko��

pompowania cieczy, szczelno�� poł�cze� w układzie 

hydraulicznym, dynamik� elektrod, czas ich eksploatacji, 

a tak�e dokładno�� wykonania wzorców. Procedura 

kalibracji (rys. 2) rozpoczyna si� uruchomieniem cyklicznej 

akwizycji danych z modułów pomiarowych, po czym 

nast�puje płukanie układu hydraulicznego wod�

dejonizowan�. Ze wzgl�du na sposób poł�czenia elementów 

układu, pompowanie wody dejonizowanej odbywa si� przez 

zawór poło�ony najdalej od pompy. Ciecz przepływaj�ca 

przez zawór 1 płucze fragmenty instalacji poł�czone 

z pozostałymi zaworami (rys. 3). W trakcie płukania układu 

konieczny jest pomiar konduktancji, aby okre�li�, w jakim 

stopniu pozostało�ci poprzedniego roztworu zostały 

usuni�te. 

Rys. 2. Uproszczony schemat blokowy procedury kalibracji 

Rys. 3. Uproszczony schemat budowy kalibratora 

Płukanie układu składa si� z trzech cykli, odpowiednio 

po 15 oraz dwa razy po 5 sekund. Roztwory pompuje si�

kolejno od najmniej do najbardziej st��onego, co pozwala 

zrezygnowa� z płukania układu wod� dejonizowan�

pomi�dzy kolejnymi cyklami. W scenariuszu 1 kolejne 

roztwory pompowane s� w cyklach takich samych jak 

podczas płukania. Po ostatnim cyklu pompowania roztworu 

nast�puje przerwa a� do osi�gni�cia przez sygnały stanu 

ustalonego. Według scenariusza 2 nast�puje jeden 
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trzydziestosekundowy cykl pompowania roztworu bez 

przerwy.  

W ramach testów procedury kalibracji sporz�dzono 

roztwory chlorku potasu, azotanu (V1 amonu oraz chlorku 

amonu o st��eniach 0,001 mol/l, 0,01 mol/l oraz 0,1 mol/l. 

Wykorzystano odczynniki chemiczne firmy POCH S.A. 

b�d�cej cz��ci� Avantor Performance Materials Poland S.A. 

Roztwory sporz�dzono za pomoc� wagi laboratoryjnej 

Acculab VI-3mg o dokładno�ci 0,001 mg [8] oraz szkła 

klasy A. Dobór zakresu warto�ci pX roztworów jest zale�ny 

od spodziewanego st��enia jonów w zbiorniku wodnym 

i powinien je obejmowa�. Do kalibracji w terenie 

wystarczaj�ce jest wykorzystanie dwóch roztworów o ró�nej 

warto�ci pX. Przed dopuszczeniem takiego uproszczenia 

nale�y mie� pewno��, �e zapewniono odpowiednie cykle 

płukania układu i pompowania roztworów, a pomiary 

wykonywane s� w stanie ustalonym (za stan ustalony 

potencjału elektrody w badaniach przyj�to dryft ±0,5 mV1. 

Korzystaj�c ze sporz�dzonych roztworów, wyznaczono 

dla elektrody chlorkowej parametry modelu Nernsta 

i porównano ich warto�ci dla scenariusza 1 oraz 2 (tablica 11, 

gdzie: E0 – potencjał odniesienia, S – czuło��, a0 – granica 

wykrywalno�ci. Sposób przeprowadzenia kalibracji 

automatycznej wpływa na warto�ci parametrów elektrody, 

cho� w przypadku potencjału odniesienia i czuło�ci zmiany 

s� niewielkie. Najwi�ksz� zmian� zauwa�a si� dla granicy 

wykrywalno�ci. W scenariuszu 1 dla elektrody amonowej 

granica wykrywalno�ci wyniosła 5,8, a czuło��

53,95 mV/dek. Dla elektrody azotanowej czuło�� wyniosła 

-63,88 mV/dek, a granica wykrywalno�ci 5,9. 

Tablica 1. Zestawienie parametrów elektrody chlorkowej 

Scenariusz 1 Scenariusz 2 

E0

[mV] 

S

[mV/dek] 

a0  

[-] 

E0

[mV] 

S

[mV/dek] 

a0

[-] 

8,9 -59,78 3,3 8,88 -60,17 3,7 

Scenariusze 1 i 2 porównano pod k�tem czasu trwania 

oraz ilo�ci zu�ywanego wzorca ze wzgl�du na zastosowanie 

kalibratora oraz systemu pomiarowego do kalibracji i bada�

w terenie. Wynik kalibracji przeprowadzonej w terenie 

powinien by� zbli�ony do pomiarów realizowanych 

w zbiorniku wodnym. W celu przeprowadzenia 

eksperymentu sporz�dzono roztwór zawieraj�cy jony 

amonowe, azotanowe(V1, chlorkowe, potasowe i sodowe. 

St��enie jonów chlorkowych w mieszaninie wynosi 

w przybli�eniu 0,0002 mol/l. Dla pozostałych jonów jest ono 

równe w przybli�eniu 0,0001 mol/l. Odpowiada to 

warunkom, jakie wyst�puj� w wodach naturalnych I b�d�

II klasy czysto�ci [9,10]. Roztwór został uprzednio 

pozostawiony na dob� w zamkni�tym pomieszczeniu o stałej 

temperaturze. Konieczna była walidacja uzyskanych 

pomiarów. W tym celu warto�ci sygnałów z czujników 

porównano z pomiarami uzyskanymi podczas realizacji 

scenariusza 3 (testowego1, to jest podczas 90-sekundowego 

pompowania tej samej cieczy przez pomp� zanurzeniow�

systemu pomiarowego.  

Na rysunkach 4 oraz 5 przedstawiono przebiegi 

potencjału elektrody pH podczas trwania scenariuszy

1 i 2 (czas próbkowania sygnału: 1 s1. Na rysunku 

4 zaznaczono pionowymi liniami momenty zako�czenia 

kolejnych cykli pompowania roztworu. I cykl pompowania 

roztworu w scenariuszu 1 charakteryzuj� wahania SEM 

rz�du 10 mV. SEM elektrody wzrasta po około 

10 sekundach od zako�czenia III cyklu. Ma to zwi�zek ze 

zmian� warunków pomiaru - ciecz traci cz��� obj�to�ci, 

cofaj�c si� nieznacznie w instalacji, a tak�e ogrzewa si�. 

Przepływ cieczy przez układ wpływa na przesuni�cie 

(obni�enie1 potencjału. W scenariuszu 2 obserwuje si�

pocz�tkowe wahania sygnału rz�du 3-4 mV oraz stopniowe 

dochodzenie do stanu ustalonego w trakcie trwania 

przepływu. 

Rys. 4. Przebieg SEM elektrody pH  - scenariusz 1

Rys. 5. Przebieg SEM elektrody pH  - scenariusz 2

W ramach analizy wyznaczono �rednie 

i odchylenia standardowe pomiarów w stanie ustalonym na 

podstawie 25 próbek. Wyniki zawarto w tablicy 2.  

Tablica 2. Zestawienie wyników pomiarów 

Pomiary SEM 

Scena-

riusz 

1 

T = 19,57 ºC 

2 

T = 19,31 ºC 

3 

T =  19,4 ºC 

Ele-

ktroda 

�rednia 

[mV] 

odch. 

stand. 

[mV] 

�rednia 

[mV] 

odch. 

stand. 

[mV] 

�rednia 

[mV] 

odch. 

stand. 

[mV]

pH 
-

87,42 
0,48 -88,98 0,25 -88,81 0,22 

Azota-

nowa 
242,3 0,49 247,4 0,2 248,22 0,19 

Amo-

nowa 

-

139,7 
0,46 -136,9 0,42 

-

139,66 
0,47 

Pomiary konduktancji 

Scenariusz �rednia [�S/cm] odch. st. [�S/cm] T [ºC] 

1 889,1 0,82 19,57 

2 887,5 0,56 19,31 

3 890,84 2,31 19,4 

Ró�nice pomi�dzy �redni� warto�ci� potencjału elektrody 

pH nie przekraczaj� 2 mV, co odpowiada 0,05 pH, zatem 

oba scenariusze daj� zadowalaj�c� dokładno�� pomiaru. 

Ró�nica �redniej warto�ci konduktancji mi�dzy 

scenariuszami rz�du 3 �S/cm prawdopodobnie 
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wynika ze zmiany temperatury pompowanej cieczy o około 

0,3 stopnia podczas trwania eksperymentu. Pompa 

kalibratora pobiera ok. 6,7 ml płynu w czasie 

1 sekundy, zatem scenariusz 1 pozwala na około 

17% mniejsze zu�ycie wzorca (ok. 165 ml w ci�gu 

25 sekund), ni� scenariusz 2 (ok. 200 ml w ci�gu 30 sekund). 

Ze wzgl�du na mniejsze zu�ycie roztworów, preferowany 

jest wybór procedury 1. Zwi�zane z tym zmniejszenie 

dokładno�ci kalibracji jest akceptowalne. 

3. PODSUMOWANIE

Uzyskane wyniki potwierdzaj� zdatno��
automatycznego systemu kalibracji do wykonywania 

procedury w warunkach �rodowiskowych. Elektroda 

z roztworem wewn�trznym musi by� utrzymywana we 

wła�ciwych warunkach ze wzgl�du na czuło�� na zmiany 

temperatury, ci�nienia i przepływu próbki, zatem mo�liwym 

kierunkiem rozwoju jest umieszczenie w systemie elektrod 

z kontaktem stałym w celu miniaturyzacji czujników, 

zwi�kszenia stabilno�ci mierzonej SEM, a tak�e obni�enia 

granicy wykrywalno�ci [11]. Istnieje mo�liwo��
implementacji automatycznej obsługi bł�dów, aby 

wykrywana była znacz�ca ró�nica mi�dzy potencjałem 

mierzonym a spodziewanym dla danego wzorca. Warto 

wprowadzi� tak�e automatyczn� analiz� mierzonego sygnału 

polegaj�c� na automatycznym stwierdzeniu stanu ustalonego 

sygnału z czujnika przy odchyleniu standardowym 

zawieraj�cym si� w granicach dopuszczalnych. 

Cho� współcze�nie znane s� rozwi�zania komercyjne 

w postaci wieloczujnikowych analizatorów [12] oraz 

niewielkie układy do mapowania zbiorników wodnych [13], 

urz�dzenie opisywane w artykule równie� stanowi 

nowoczesne i odmienne podej�cie do kalibracji przyrz�dów 

pomiarowych. Wykorzystanie nowych technologii do 

usprawnienia tego procesu pozwala odej�� od praktyki 

manualnej kalibracji realizowanej przez badacza, a tym 

samym usprawni� przebieg bada� i analiz� danych. 

Automatyczn� kalibracj� elektrod cechuje wi�ksza 

powtarzalno�� ni� r�czne podawanie wzorców, ponadto 

zmniejsza ona obci��enie operatora systemu, wpływaj�c na 

redukcj� liczby bł�dów ludzkich. 

4. BIBLIOGRAFIA

1. Działoszy�ska-Wawrzkiewicz M.: Koncepcja 

przyrodniczo-społecznego wykorzystania zalewisk na 

przykładzie zlewni rzeki Kłodnicy, Instytut Ekologii 

Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2007, s. 2-3. 

2. Mueller A., Hemond H.: Statistical generation of 

training sets for measuring NO3
-
, NH4

+
 and major ions 

in natural waters using an ion selective electrode array,  

Environ. Sci.: Processes Impacts, 2016, 18, s. 592.

3. Nernst W.H., Z. Phys. Chem. 4 (1889), s. 129–181, 

URL: http://knowledge.electrochem.org/estir/hist/hist-

13-Nernst-1.pdf. 

4. Umezawa Y., Bühlmann P., Umezawa K., Tohda K., 

Amemiya S., Pure Appl. Chem., 72 (2000), s. 1851-

2082. 

5. Kozyra A.: Procedury pomiaru parametrów elektrod 

jonoselektywnych, PAK vol. 54, nr 5/2008, s. 310-311. 

6. Manjarrés C., Garizado D., Obregon M., Socarras N., 

Calle M., Jimenez-Jorquera C.: Chemical sensor 

network for pH monitoring, Journal of Applied 

Research and Technology, ISSN 1665-6423, UNAM, 

Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, 

s. 2-3. 

7. Kozyra A., Skrzypczyk K., Stebel K., Stangrecki Ł., 

Robak Ł., Skapczyk L., Przybyła M., Opuchlik M.: 

Autonomiczny mobilny system pomiarowy do 

pomiarów fizykochemicznych wód powierzchniowych –

 rozbudowa i testy systemu, Automatyzacja procesów 

dyskretnych. Teoria i zastosowania, 2016, ISBN: 978-8-

3626-5279-2, s. 155-162. 

8. Acculab Instruction Manual, URL: 

http://photos.labwrench.com/equipmentManuals/355-54 

66.pdf 

9. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 19 lipca 

2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych cz��ci wód powierzchniowych 

i podziemnych, Dz. U. poz. 1178. 

10. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 listopada 

2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

jednolitych cz��ci wód powierzchniowych, Dz. U. nr 

258, poz. 1549. 

11. Hu J., Stein A., Bühlmann P.: Rational design of all-

solid-state ion-selective electrodes and reference 

electrodes, Trends in Analytical Chemistry 76 (2016), s. 

102-103. 

12. Nutrient Analyzer CleanGrow, URL: 

http://www.cleangrow.com/product/nutrient-analyzer/

13. Athavale R., Kokorite I., Dinkel C., Bakker E., Wehrli 

B., Crespo G.A., Brand A., In Situ Ammonium Profiling 

Using Solid-Contact Ion-Selective Electrodes in 

Eutrophic Lakes, Anal. Chem., 2015, 87 (24), s. 11990–

11997. 

AUTOMATIC CALIBRATION PROCEDURES IN MOBILE SYSTEM FOR 

PHYSICOCHEMICAL MEASUREMENTS OF SURFACE WATER

In this paper procedures for automatic calibration of electrodes are described. Ion-selective module is part of 

autonomous mobile measurement system designed for environmental measurements. It consists of sensors such as: chloride, 

ammonium, nitrate and hydrogen ion-selective electrodes.  The mobile measurement system supports modern environmental 

protection and biology as a tool for water quality monitoring. Automatic procedure of determination of the parameters of  

ion-selective electrodes prepared in the field should assure the validity of environmental measurements. The following 

aspects should be considered: number and time of cycles of rinsing the hydraulic system with water, number and time of 

cycles of pumping standards, stability of measurements of electromotive force. It is also important to choose a proper model 

of electrode which determines the methods of calculating the parameters. In the future, usage of all-solid-state ion-selective 

electrodes, automatic error handling and hydraulic system improvements may be considered. 

Keywords: ion-selective electrode, calibration, measurement system, environmental measurements. 



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gda�skiej Nr 54 

XLIX Mi�dzyuczelniana Konferencja Metrologów 

MKM 2017 

Politechnika Cz�stochowska, 4-6 wrze�nia 2017 

 

 

 

 

SZACOWANIE NIEPEWNO�CI POMIARU NAT��ENIA O�WIETLENIA METOD� 

ANALITYCZN� ORAZ MONTE CARLO 

 

 

Robert POGORZELSKI 
 

Obwodowy Urz�d Miar w Białymstoku  (doktorant Politechniki Białostockiej) 

tel.: 883 963 305        e-mail: r.pogorzelski@poczta.gum.gov.pl                           

                          
Streszczenie: W Laboratorium Fotometrycznym Obwodowego 

Urz�du Miar w Białymstoku rocznie dokonuje si� kilkuset 

wzorcowa� mierników nat��enia o�wietlenia (luksomierzy). D���c 

do podania u�ytkownikowi jak najszerszej informacji o pomiarze, 

oprócz ustalenia ró�nicy pomi�dzy warto�ci� wzorca jednostki 

miary, a wskazaniem przyrz�du wzorcowanego, okre�la si� równie� 

niepewno�� dokonanego pomiaru. W pracy zaprezentowano analiz� 

szacowania niepewno�ci pomiaru nat��enia o�wietlenia przy 

zastosowaniu metody propagacji niepewno�ci (analityczna) oraz 

metody propagacji rozkładów (Monte Carlo). Dodatkowo 

porównano wyniki uzyskane obiema metodami sprawdzaj�c, 

czy metoda Monte Carlo generuje wiarygodne wyniki i mo�e by� 

stosowana w pracach laboratoriów wzorcuj�cych.  

 
Słowa kluczowe: niepewno�� pomiaru, prawo propagacji 

niepewno�ci, metoda Monte Carlo, wzorcowanie. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Celem dokonania pomiaru dowolnego menzurandu jest 

uzyskanie mo�liwie dokładnego wyniku. Nale�y jednak 

mie� �wiadomo��, �e wskazanie przez przyrz�d pomiarowy 

warto�ci mierzonej zawsze obarczone jest niepewno�ci� 

pomiarow�. W zwi�zku z tym, pomiar powinno traktowa� 

si� jako proces wyznaczania warto�ci mierzonej i jej 

niepewno�ci. Wyznaczenie niepewno�ci pomiarowej jest 

konieczn� cz��ci� ka�dej procedury pomiarowej. Wynika to 

m. in. z wymaga� normy PN-EN ISO 10012, w której jest 

mowa o tym, �e niepewno�� pomiaru powinna by� 

oszacowana dla ka�dego procesu pomiarowego obj�tego 

systemem zarz�dzania pomiarami. Niepewno�� pomiaru jest 

bardzo istotnym parametrem w procesie wzorcowania 

w laboratoriach pomiarowych, w których ustala si� 

zale�no�ci pomi�dzy warto�ciami wielko�ci mierzonej 

wskazanymi przez przyrz�d pomiarowy, a odpowiednimi 

warto�ciami wielko�ci fizycznych, realizowanymi przez 

wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewno�ci tego 

pomiaru. Współczesne wyra�anie i obliczanie niepewno�ci 

pomiaru zdefiniowane jest przez pakiet dokumentów 

wydanych przez Mi�dzynarodowe Biuro Miar. 

Podstawowym dokumentem jest przewodnik GUM [1] 

dotycz�cy wyra�ania niepewno�ci pomiaru. Przedstawia on 

m. in. metod� propagacji niepewno�ci. Drugim z opracowa� 

jest Suplement 1 do przewodnika [2]. Dokument zawiera 

wytyczne co do metody propagacji rozkładów realizowanej 

przy zastosowaniu symulacji Monte Carlo.  

W pracy zastosowano i porównano obie metody 

szacowania niepewno�ci pomiaru nat��enia o�wietlenia. 

Zidentyfikowano �ródła niepewno�ci, okre�lono odchylenia 

standardowe wielko�ci wej�ciowych oraz rozkłady 

prawdopodobie�stwa. Pomiary zostały wykonane 

w akredytowanym Laboratorium Fotometrycznym 

znajduj�cym si� w Obwodowym Urz�dzie Miar 

w Białymstoku. 

 

1.1. Przebieg wzorcowania 
Wzorcowanie luksomierzy, zgodnie z mo�liwo�ciami 

pomiarowymi laboratorium, mo�na wykona� w zakresie 

od 5 do 5000 lx. Stanowisko na którym wykonano pomiary 

przedstawiono na rysunku 1.  

 

 
 

Rys. 1. Schemat stanowiska do wzorcowania luksomierzy 

 Z - wzorzec �wiatło�ci, L - głowica fotometryczna wzorcowanego 

luksomierza, W - wózek pomiarowy, O – osłona, R - przesłony 

fotometryczne 

 

Na jednym ko�cu ławy fotometrycznej znajduje si� 

�ródło �wiatła. Zmian� nat��enia o�wietlenia, rejestrowan� 

przez luksomierz, uzyskuje si� przesuwaj�c wózek 

pomiarowy. Podczas wzorcowania wskazania luksomierza 

odnosi si� do wskaza� pa�stwowego wzorca jednostki miary 

�wiatło�ci poprzez zastosowanie wzorca roboczego, jakim 

jest lampa fotometryczna o temperaturze barwowej              

T = 2856 K, posiadaj�ca okre�lone w �wiadectwie 

wzorcowania warto�ci �wiatło�ci oraz niepewno�ci pomiaru. 

Wzorce �wiatło�ci oraz mierniki mierz�ce parametry 

wzorców �wiatło�ci stosowane w laboratorium s� regularnie 

wzorcowane przez Główny Urz�d Miar. 

W badaniu przyj�to, �e niepewno�� pomiaru 

wyznaczono dla nat��enia o�wietlenia wskazywanego przez 

luksomierz równego Ewskazane = 1000 lx. Dla tej warto�ci 

nat��enia o�wietlenia odległo�� zmierzona na ławie 

fotometrycznej wyniosła d = 1,751 m. Pomiar odległo�ci 

dokonuje si� jednokrotnie. Pomini�to zatem metod� 

obliczania niepewno�ci pomiaru na drodze analizy 

statystycznej serii wyników pomiarów.  
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2. SZACOWANIE NIEPEWNO�CI 

  

2.1. Model pomiaru 

Model matematyczny pomiaru okre�laj�cy, relacje 

pomi�dzy wielko�ciami wej�ciowymi, a nat��eniem 

o�wietlenia, opisuje równanie (1): 
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gdzie: Epoprawne – warto�� poprawna nat��enia o�wietlenia  

w punkcie pomiarowym przy ustawieniu Ewskazane,  

IR – �wiatło�� wzorca �wiatło�ci, 

�0 – jednostkowy k�t bryłowy, 

d – odległo�� pomi�dzy powierzchni� �arnika wzorca 

�wiatło�ci, a powierzchni� �wiatłoczuł� głowicy 

fotometrycznej wzorcowanego luksomierza, 

dL – poprawka na dokładno�� ustawienia głowicy 

fotometrycznej wzorcowanego luksomierza na ławie 

fotometrycznej,  

dW – poprawka na dokładno�� ustawienia wzorca 

�wiatło�ci na ławie fotometrycznej, 

�wskazane – odczyt na wzorcowanym luksomierzu 

odpowiadaj�cy nat��eniu o�wietlenia Ewskazane,  

crozp – wzgl�dny współczynnik �wiatła 

rozproszonego,  

V – warto�� napi�cia odczytana z multimetru,  

JR – warto�� pr�du elektrycznego wzorca �wiatło�ci,  

R – opór elektryczny rezystora wzorcowego,  

mi – współczynnik okre�laj�cy wpływ zmiany 

parametrów elektrycznych wzorca �wiatło�ci           

na parametry �wietlne, 

�p – poprawka uwzgl�dniaj�ca spełnienie prawa 

„odwrotno�ci kwadratów” z dokładno�ci� wzgl�dn� 

mniejsz� ni� 1 %. 

 

2.2. Metoda propagacji niepewno�ci 

Szacowanie niepewno�ci pomiaru nat��enia 

o�wietlenia przeprowadzono w oparciu o wytyczne zawarte 

w przewodniku GUM [1]. W metodzie tej wykorzystujemy 

matematyczny model pomiaru (1), a wielko�ci wej�ciowe 

reprezentowane s� przez ich warto�ci oczekiwane 

i odchylenia standardowe. Wariancj� pomiaru nat��enia 

o�wietlenia okre�la nast�puj�ca zale�no��:  
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gdzie współczynniki wra�liwo�ci: 
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Nast�pnie wyznaczono warto�ci oczekiwane 

i odchylenia standardowe na podstawie rozkładów wielko�ci 

wej�ciowych. Do wielko�ci wpływaj�cych na wyznaczenie 

dokładnej warto�ci nat��enia o�wietlenia nale��: 

a) �wiatło�� wzorca �wiatło�ci IR. Niepewno�� standardow� 

wyznaczono na podstawie danych zawartych w �wiadectwie 

wzorcowania wzorca �wiatło�ci. 

b) odległo�� (odczyt - d) pomi�dzy powierzchni� �arnika 

wzorca �wiatło�ci a powierzchni� �wiatłoczuł� głowicy 

fotometrycznej wzorcowanego luksomierza. Niepewno�� 

standardow� u(d) dla odległo�ci d = 1,751 m obliczono jako 

pierwiastek sumy kwadratów niepewno�ci zwi�zanych 

z oszacowaniem niepewno�ci odległo�ci pomi�dzy 

powierzchni� �arnika wzorca �wiatło�ci, a powierzchni� 

�wiatłoczuł� głowicy fotometrycznej wzorcowanego 

luksomierza wyra�ona w metrach u(d1) (d1 = 0,0005 m) oraz 

na podstawie wzoru ze �wiadectwa wzorcowania przymiaru 

wst�gowego kreskowego, słu��cego jako skala odległo�ci 

ławy fotometrycznej u(d2). Przyj�to prostok�tny rozkład 

prawdopodobie�stwa oszacowania niepewno�ci odległo�ci. 
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gdzie: d – długo�� odcinka wyra�ona w metrach. 

c) poprawka dL uwzgl�dniaj�ca dokładno�� ustawienia 

głowicy fotometrycznej wzorcowanego luksomierza 

na ławie fotometrycznej. Zmienno�� ustalenia odległo�ci dL 

na ławie fotometrycznej oszacowano na d = 0,0005 m przy 

zało�eniu prostok�tnego rozkładu prawdopodobie�stwa. 

Niepewno�� standardow� wyznaczono z zale�no�ci: 
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d) poprawka dW uwzgl�dniaj�ca dokładno�� ustawienia 

�arnika wzorca �wiatło�ci na ławie fotometrycznej. 

Zmienno�� ustalenia odległo�ci dW na ławie fotometrycznej 

oszacowano na d = 0,0005 m przy zało�eniu prostok�tnego 

rozkładu prawdopodobie�stwa, a niepewno�� standardow� 

wyznaczono z zale�no�ci (5). 

e) rozdzielczo�� luksomierza. Nat��enie o�wietlenia 

odczytywane jest na wy�wietlaczu luksomierza 

o rozdzielczo�ci D = 1 lx. Niepewno�� standardow� przy 

przyj�ciu prostok�tnego rozkładu prawdopodobie�stwa 

wyznaczono z zale�no�ci: 
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f) wzgl�dny współczynnik �wiatła rozproszonego crozp  

wyznaczono w oparciu o wzór:  

 

rwskazane

r

rozpc
αα

α

−
=                           (7) 

 

gdzie: �r - wskazanie przyrz�du przy zasłoni�tej przesłonie    

– przyj�to 0,02 lx,  

�wskazane – wskazanie przyrz�du przy odsłoni�tej 

przesłonie. 

Przyj�to prostok�tny rozkład prawdopodobie�stwa 

współczynnika rozproszenia. 
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g) współczynnik mi wyznaczany jest na podstawie pomiarów 

w oparciu o wzór: 

zn

zn
i

i

i
m

ln

ln
α

α

=
                                    (8) 

 

gdzie: �zn – wskazanie przyrz�du przy pr�dzie 

znamionowym izn wzorca �wiatło�ci,  

� – wskazanie przyrz�du przy pr�dzie i. 

Niepewno�� standardow�, przy zało�eniu prostok�tnego 

rozkładu prawdopodobie�stwa, obliczono ze wzoru: 

 

3
)(

b
mu i =                                     (9) 

 

W równaniu (9) przyj�to, �e b – stanowi zmienno�� warto�ci 

współczynnika mi i wynosi 0,18. 

h) warto�� pr�du elektrycznego JR podana jest 

w �wiadectwie wzorcowania wzorca �wiatło�ci. Pomiar 

pr�du elektrycznego JR dokonuje si� za pomoc� rezystora 

wzorcowego i miliwoltomierza. Warto�� JR przyj�to 

za warto�� dokładn�. Niepewno�� standardowa u(JR) wynosi 

zero. 

i) warto�� napi�cia z multimetru. Niepewno�� standardow� 

(dla danego zakresu pomiarowego) obliczono na podstawie 

�wiadectwa wzorcowania multimetru. 

h) niepewno�� standardow� u(R) oporu elektrycznego 

rezystora wzorcowego oszacowano na podstawie klasy 

dokładno�ci rezystora 0,5 i przyj�to, �e jest 10 – krotnie 

mniejsza od maksymalnego bł�du dopuszczalnego. 

i) �p - poprawka uwzgl�dniaj�ca spełnienie prawa 

"odwrotno�ci kwadratów" z dokładno�ci� mniejsz� ni� 1 %. 

Dla �wskazane = 1000 lx maksymalna poprawka �p wynosi 1 % 

warto�ci �wskazane. Przyj�to prostok�tny rozkład 

prawdopodobie�stwa wyznaczenia poprawki u(�p). 

W celu przejrzysto�ci analizy niepewno�ci pomiaru 

wszystkie zidentyfikowane wielko�ci wej�ciowe oraz 

okre�lone odchylenia standardowe przedstawiono w formie 

tabeli 1, czyli posłu�ono si� tzw. bud�etem niepewno�ci [3].  

 
Tabela 1. Bud�et niepewno�ci 

 

Symbol 

wiel. xi 

Estymata 

wiel. xi 

Niepewno�� 

standardowa 

u(xi) 

Rozk.  

prawd. 

Współczynnik 

wra�liwo�ci 

ci 

Udział 

w niep. 

zło�onej 

lx 

Ewskazane 1000 lx — — — — 

IR 3068 cd 23,01 cd norm. 0,3262 lx/cd 7,5049 

d2 1,751 m 2,89�10-4  m prost. -1142,95 lx/m -0,3299 

dL 0,0 m 2,89�10-4  m prost. -1142,95 lx/m -0,3299 

dW 0,0 m 2,89�10-4  m prost. -1142,95 lx/m -0,3299 

d1 0,0 m 4�10-4  m prost. -1142,95 lx/m -0,0459 

awskazane 1000 lx 0,28868 lx prost. -1,00049 -0,2889 

V 0,0320 V 2�10-6 V prost. 218679 lx/V 0,5248 

mi 7,0 0,103923 prost. 0,0000 lx 0,0000 

R 0,004 � 2�10-6 � prost. -1,75�106 lx/� -3,5000 

JR 8,0078 A — — — — 

crozp 0,00016 0,000092 prost. -1000,81 lx -0,0925 

�p 0,00 5,7735 lx prost. 1 5,7735 

Epoprawne 1000,49 lx  
Niepewno�� 

standardowa pomiaru 
10,13 

Niepewno�� rozszerzona pomiaru U(Epoprawne) 

okre�lona jest jako zło�ona niepewno�� standardowa 

pomiaru pomno�ona przez współczynnik rozszerzenia k = 2, 

co odpowiada poziomowi ufno�ci ok. 95 %. 

 

3,2010,132)()( ≈⋅=⋅= poprawnepoprawne EukEU  lx 

 

Wzgl�dna niepewno�� rozszerzona okre�lona jest jako 

stosunek niepewno�ci rozszerzonej pomiaru do warto�ci 

poprawnej nat��enia o�wietlenia w danym punkcie 

pomiarowym. 

 

0,2%100
)(

)( =⋅=

poprawne

poprawne

poprawnerel
E

EU
EU  % 

 

Ostateczny zapis wyniku oblicze� warto�ci nat��enia 

o�wietlenia metod� analityczn� dla wskazania luksomierza 

wzorcowanego przy Ewskazane = 1000 lx ma posta�: 

 

Epoprawne = (1000 ± 20) lx  

 

2.3. Metoda propagacji rozkładów 

Zasada propagacji rozkładów realizowana jest poprzez 

model matematyczny pomiaru przy u�yciu metody Monte 

Carlo [2]. Metoda Monte Carlo umo�liwia szacowanie 

wyników na podstawie wielu eksperymentów losowych.  

Przyj�to, �e funkcja pomiaru nat��enia o�wietlenia 

opisana jest zale�no�ci� (1). Przyj�to tak�e takie same 

niepewno�ci standardowe i rozkłady prawdopodobie�stwa 

dla wielko�ci wej�ciowych jak w tabeli 1. 

Szacowanie niepewno�ci metod� Monte Carlo 

przeprowadzono w programie Microsoft Excel dla liczby 

próbek M równej 10
4
. Arkusz kalkulacyjny umo�liwia 

generowanie warto�ci losowych za pomoc� funkcji los. 

Funkcja ta generuje zbiór warto�ci losowych z zakresu 

od 0 do 1 o rozkładzie równomiernym [4]. Dowoln� warto�� 

centrowanej wielko�ci wej�ciowej o rozkładzie 

prostok�tnym wyznaczono stosuj�c zale�no��: 

 

)()5,0(32 ii xulosx δδ ⋅−⋅=                  (10) 

 

gdzie: u(�xi) – niepewno�� standardowa. 

 

Zbiór warto�ci o rozkładzie normalnym wyznaczono 

korzystaj�c z równania: 

 

)()6(

12

ii xuloslosx δδ ⋅−++=
�������

�                 (11) 

 

Bazuj�c na wielko�ciach zapisanych w tabeli bud�etu 

niepewno�ci, w kolejnych kolumnach arkusza 

wygenerowano zbiór warto�ci dla wielko�ci wej�ciowych 

zgodnie z przyj�tym dla nich rozkładem 

prawdopodobie�stwa. Nast�pnie wyznaczono zbiór 

mo�liwych warto�ci dla wielko�ci wyj�ciowej na podstawie 

równania pomiaru. Dysponuj�c zbiorem 10000 

wygenerowanych próbek wyznaczono funkcj� g�sto�ci 

prawdopodobie�stwa wielko�ci wyj�ciowej nat��enia 

o�wietlenia, estymat� wielko�ci wyj�ciowej i zwi�zan� z ni� 

niepewno�� standardow� oraz przedział rozszerzenia dla 

prawdopodobie�stwa 95 % (ylow, yhigh). Na rysunku 2 

wykre�lono przebieg dystrybuanty numerycznej zbioru 

mo�liwych warto�ci wskazania nat��enia o�wietlenia. 
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Rys. 2. Dystrybuanta numeryczna rozkładu warto�ci dla wskazania 

wzorcowanego luksomierza 

 

Na podstawie uzyskanych wyników wykre�lono tak�e 

histogram otrzymanych wielko�ci wyj�ciowych nat��enia 

o�wietlenia, zaprezentowany na rysunku 3. 

 

 
 

Rys. 3. Histogram dla nat��enia o�wietlenia 1000 lx 
 

Ostateczny zapis wyniku oblicze� metod� Monte Carlo 

warto�ci nat��enia o�wietlenia wraz z podaniem 

niepewno�ci pomiaru dla wskazania luksomierza 

wzorcowanego Ewskazane = 1000 lx ma posta�: 

Epoprawne = 1000,46 � 1000 lx,   u(Epoprawne) = 10,15 � 10,2 lx 

 

Przedział rozszerzenia 95 %: 

[ylow = 980,58 lx, yhigh = 1020,20 lx] 

Przyjmuj�c równomiernie rozło�ony przedział 

rozszerzenia wokół warto�ci estymowanej nat��enia, 

niepewno�� rozszerzon� wyznaczono z zale�no�ci: 

8,1981,19
2

)( ≈=

−

=

lowhigh

poprawne

yy
EU  lx 

Wzgl�dna niepewno�� rozszerzona obliczona 

za pomoc� metody Monte Carlo wynosi:  

Urel(Epoprawne) = 2,0 %. 

 

2.4. Rezultaty 

W tabeli 2 przedstawiono uzyskane wyniki pomiaru 

nat��enia o�wietlenia dla Ewskazane = 1000 lx oszacowane 

zarówno metod� propagacji niepewno�ci oraz metod� Monte 

Carlo. 

Tabela 2. Wyniki pomiaru nat��enia o�wietlenia 

 

Estymata dla mierzonego nat��enia o�wietlenia 1000 lx 

Prawo propagacji 1000,49 ± 20,26 lx 

Monte Carlo 1000,46 ± 19,81 lx 
 

Zestawiaj�c wyniki oszacowanej niepewno�ci 

rozszerzonej (tabela 2) wida�, �e rezultaty te nieznacznie 

ró�ni� si� mi�dzy sob�. Ró�nica mi�dzy wynikami 

niepewno�ci pomiaru wynosi 2,2 %.  

Bior�c pod uwag� fakt, �e w �wiadectwie wzorcowania 

warto�� nat��enia o�wietlenia podawana jest co do jedno�ci, 

a niepewno�� pomiarowa wyra�ana jest w warto�ciach 

wzgl�dnych to ró�nice w wynikach nie maj� wpływu 

na wynik ostateczny i obie metody daj� te same rezultaty.  

 

3. PODSUMOWANIE 
  

W pracy przedstawiono zagadnienie szacowania 

niepewno�ci pomiaru nat��enia o�wietlenia dwiema 

metodami: metod� opart� na Przewodniku GUM 

z zastosowaniem prawa propagacji niepewno�ci oraz metod� 

numeryczn� – symulacji Monte Carlo. Mo�na zauwa�y� 

du�� zgodno�� wyników niepewno�ci pomiaru uzyskanych 

dla obu metod. Nale�y jednak mie� na uwadze fakt, 

�e wynik w metodzie Monte Carlo jest rezultatem symulacji. 

Chc�c uzyska� lepsz� dokładno�� symulacji do oblicze� 

mo�na wykorzysta� 10
5
 lub 10

6
 próbek. Zdaniem autora 

metoda Monte Carlo mo�e z powodzeniem by� 

wykorzystywana do szacowania niepewno�ci pomiaru w 

laboratoriach wzorcuj�cych. Ponadto zastosowanie metody 

Monte Carlo pozwala omin�� skomplikowany aparat 

matematyczny, brak jest konieczno�ci obliczania 

współczynników rozszerzenia, jest prosta w implementacji 

i mo�na j� stosowa� przy wykorzystaniu powszechnie 

dost�pnego narz�dzia obliczeniowego.  
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ESTIMATION OF THE UNCERTAINTY OF MEASUREMENT OF ILLUMINACE  

USING CLASSIC AND MONTE CARLO METHODS 
 

The Photometric Laboratory in Local Office of Measures in Bialystok calibrates luxmeters. To calcuate a uncertainty 

of measurement of illuminance the Monte Carlo method and uncertainty propagation law method are used.  

This paper presents calibration process of a luxmeters and describes inputs values which affect on measurement 

uncertainty. Shown how to use both methods, and how to create uncertainty budget. Uncertainty of measurement calculated 

by Monte Carlo method was made in Microsoft Excel software.  

Comparison of the results of both methods shows that they are similar. Difference between results of measurement 

uncertainty is 2,2 %. The results show that Monte Carlo Method can be effectively used in calibration laboratories.  

 

Keywords: calibration, illuminance, measurement uncertainty, Monte Carlo method. 
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Streszczenie: Przedstawiono analiz� wyników uzyskanych podczas 

badania przemian energii post�powej w obrotow�  

i ciepln�. Badania przeprowadzono dla Centrum Badawczo-

Wdro�eniowego EPAR w Kowarach. Ich celem było opisanie i 

zweryfikowanie empiryczne tzw. „Efektu Ł�giewki”. 

Zaprojektowano i zbudowano dedykowane stanowisko pomiarowe 

oraz uruchomiono układ pomiarowy opisany w dalszej cz��ci 

opracowania. Przedstawiono koncepcj� rozwi�zania dotycz�c� 

mo�liwo�ci zmniejszenia siły bezwładno�ci podczas 

zderzenia/hamowania. Symulacje teoretyczne zostały potwierdzone 

przeprowadzonymi pomiarami. Opisano zastosowane rozwi�zania 

sprz�towe oraz programowe zarówno ruchomych wózków, jak i 

centrali.  

 
Słowa kluczowe: zderzak aktywny, efekt Ł�giewki, zderzak 

rozpraszaj�cy, EPAR 

  

1. CEL PROJEKTU 
 

Głównym celem prac nad zderzakiem aktywnym było 

zbadanie zachodz�cych w nim zjawisk. Uwzgl�dnienie 

skutków stosowania zderzaka w postaci zmniejszonej siły 

bezwładno�ci.  Ponadto zbadanie przebiegów zmienno�ci 

przyspiesze� (a(t)) i sił (F(t)) w czasie  dla ciał hamowanych 

i hamuj�cych. Okre�lenie wzajemnych korelacji pomi�dzy 

poszczególnymi parametrami. Powy�sze działania słu�yły 

zweryfikowaniu autorskiego rozwi�zania dotycz�cego 

zjawisk i zasad działania zderzaka aktywnego. Podj�to si� 

tak�e próby okre�lenia obszaru jego zastosowania. 

 

Fot. 1. Zdj�cie z prezentacji zderzaka aktywnego na stadionie 

miejskim w Kowarach w 1998 roku [1] 

W doniesieniach medialnych przedstawiano eksperyment z 

udziałem fiata 126p. Pojazd ten jad�c  

z pr�dko�ci� około 50 km/h uderzał w nieruchom� 

przeszkod�, a kierowca bez zapi�tych pasów nie wypadał 

przez szyb�, co przedstawia fotografia 1. Autorzy podj�li si� 

zadania usystematyzowania wiedzy na temat zderzaka 

aktywnego oraz jej zweryfikowania. 

 

2. BADANIA WST�PNE 
 

Nale�ało zbudowa� spójne �rodowisko pomiarowe, 

które jednoznacznie dałoby odpowied�, jaka jest natura 

zjawisk, które wyst�puj� podczas stosowania zderzaka 

aktywnego oraz pozwol� opisa� ich korelacje jako�ciowe i 

ilo�ciowe. Nale�ało empirycznie zweryfikowa� hipotez� 

autora zderzaka. Hipoteza sugerowała mo�liwo�� 

zmniejszenia warto�ci siły bezwładno�ci wyst�puj�cej 

podczas hamowania/zderzenia dzi�ki zastosowaniu 

rozwi�zania EPAR (Energetyczny Przetwornik 

Absorbuj�co- Rozpraszaj�cy).  

Autorzy opracowania sprawdzali na sobie 

(do�wiadczalnie) ró�nic� w odczuwaniu sił podczas 

zderzenia z nieruchom� przeszkod� z zastosowaniem EPAR, 

jak i bez zderzaka aktywnego.  

 

 
 
Fot. 2. Zdj�cie wózka testowego do zderze� z mo�liwo�ci� udziału 

1 lub 2 osób oraz platformy najazdowej [2] 
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Do�wbadczenba przeprowadzano dla małych obbektów oraz 

wb�kszych pojazdów, które były poddawane zderzenbom. 

Okre�lenbe ró�nbc pomb�dzy zderzenbamb z zastosowanbem 

EPAR b bez jego zastosowanba w tych samych warunkach 

eksperymentalnych, nast�powało w sposób subbektywny  

b dotyczyło odczucba sbły bezwładno�cb, która w mnbemanbu 

autorów była bardzo du�a na korzy�� EPAR. Fotografba 2 

przedstawba wózek dwuosobowy, który uderzał w 

nberuchom� przeszkod� z zamontowanym zderzakbem 

aktywnym z pr�dko�cb� kblku metrów na sekund�. W 

pocz�tkowej fazbe bada�, pojazd nbestety nbe był 

wyposa�ony w czujnbkb pombarowe, co potwberdzbło 

potrzeb� zaprojektowanba b zbudowanba opombarowanego 

stanowbska. 

Przeprowadzono pombary takbch parametrów układu, 

jak przyspbeszenbe/hamowanbe, odległo�� pojazdu do 

przeszkody (czujnbk laserowy fbrmy Omron). Zmbenno�� 

przebbegów w czasbe była obrazowana r�cznym 

oscyloskopem cyfrowym (Velleman Instruments). 

Przyspbeszenba ujemne były mberzone mbernbkamb 

hamowanba (fot. 3) sztywno przymocowanymb bezpo�rednbo 

do podłogb hamowanego pojazdu. Nbe było mo�lbwo�cb 

synchronbzacjb pombaru oscyloskopu, przyspbeszenba oraz 

poło�enba pojazdu. Było to po��dane dla obbektywnej 

analbzy pombarów.  

 

 
 

Fot. 3.  Mbernbk hamowanba [2] 

 

Aby okre�lb� zakres dzbałanba EPAR zaprojektowano b 

zbudowano stanowbsko pombarowe.   

 

3. STANOWISKO POMIAROWE 

  

3.1. Wymagajia  

Dla weryfbkacjb tezy autora EPAR opracowano kblka 

procedur pombarowych. Jedna z nbch polegała na 

jednoczesnym zderzenbu trzech cbał. System pombarowy mbał 

uwzgl�dnba� pombary parametrów dla wszystkbch trzech cbał 

jednocze�nbe (Fot.4). 

 

 
 

Fot. 4. Układ do badanba zderze� trzech cbał jednocze�nbe [2] 

 

Do�wbadczenbe polegało na tym, �e jeden wózek 

uderzał z ustalan� pr�dko�cb� w tłok (w układzbe „T” od dołu 

„T”) b poprzez cb�nbenbe gazów dwa wózkb były wprawbane  

w ruch w przecbwne strony (takb układ mbał według autora 

zderzaka zmnbejsza� nbepo��dane sbły zwb�zane  

z bezwładno�cb� układu tłokowego b spr��ysto�cb podło�a). 

W wynbku nacbsku tłoka dwa wózkb wje�d�ały na pochylnb� 

z której nast�pnbe zje�d�ały (tylko oddzbaływanbe  

grawbtacyjne) b uderzały symetrycznbe w oba tłoczkb 

powoduj�c ruch pberwszego wózka. We wszystkbch trzech 

wózkach mberzono przecb��enbe oraz przyspbeszenbe, jak 

równbe� warto�cb sbł pomb�dzy wózkamb a tłokamb. 

Tensometryczne czujnbkb sbły (zastosowane do pombaru  

w tym do�wbadczenbu) podczas kalbbracjb okazały sb� 

nbelbnbowe, szczególnbe w dolnym zakresbe pombarowym.  

Było to zgodne z przewbdywanbamb [5]. Ponb�ej 

przedstawbono przebbeg zmbenno�cb sbły uzyskany podczas 

zderzenba, zmberzony od strony cbała hamuj�cego.  

Na wykresbe 1 a wbda�, �e sbła maksymalna wynosb 681,2 N, 

dlatego zastosowano czujnbk o warto�cb maksymalnej 

1000 N.   

 

a) 

 
b) 

 
Wykres 1. Przebbeg zmbenno�cb sbły oddzbaływanba pomb�dzy 

trzema obbektamb podczas jednego zderzenba. a) pełen zakres 

uzyskanych danych pombarowych  b) powb�kszenbe warto�cb 

przebbegu zmbenno�cb po pbku warto�cb sbły 

 

Do pombaru przyspbeszenba u�yto wb�c sensorów 

mberz�cych bezpo�rednbo przyspbeszenbe/przecb��enbe. 

Dobrano tak�e odpowbednbe gabaryty sensorów oraz wzb�to 

pod uwag� łatwo�� bch zastosowanba [6]. Po 

przeanalbzowanbu dost�pnych technologbb wybrano 

akcelerometry (MEMS) [7]. 

 

3.2. Prkjekt stajkwiska pkmiarkwegk 

Stanowbsko pombarowe podzbelono na trzy moduły: 

a) Moduł pombarowy nberuchomy (dalmberze, sbłomberze), 

b) Moduł pombarowy ruchomy (dalmberze, sbłomberze, 

akcelerometry), 

c) Moduł odczytu b przetwarzanba danych (składał sb�  

z centralb gromadz�cej dane oraz komputera PC  

z aplbkacj� przetwarzaj�c� dane b generuj�c� raporty – 

w tym wykresy)  

Układ zapewnbał nbezale�ne pombary pojedynczego 

pojazdu oddzbałuj�cego ze zderzakbem, jak b pombary kblku 

(maksymalnbe 3) ró�nych ruchomych lub nberuchomych 
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pojazdów niezale�nie od siebie oraz w sposób 

zsynchronizowany.  

 

3.3. Urucpomienie stanowiska pomiarowego 

W celu zmniejszenia bł�du pomiarowego ostatecznie 

zastosowano kilku czujników nacisku o ró�nych warto�ciach 

pomiarowych (100 N, 1000 N, 10000 N). Na fotografii 5 

przedstawiono jeden z sensorów siły, który umieszczono po 

stronie ciała hamowanego. 

 

 
Fot. 5. Jeden z zastosowanych czujników nacisku  

o zakresie 1000N [2] 

 

Moduły ruchomych systemów pomiarowych oparto o 

układ mikrokontrolera (ATmega 128A), pojemno�ciowy 

akcelerator dwuosiowy (MXA 2500MN), który pozwalał 

mierzy� bezpo�rednio przyspieszenie poprzez rzeczywiste 

przeci��enie ruchomego elementu czujnika. 

Pocz�tkowo zastosowano kable ł�czeniowe ruchomych 

ciał z central� steruj�c� (Fot. 6a), potem jednak został 

dobudowany bezprzewodowy system wyzwalania (IR) 

pomiaru (Fot. 6b).  

 

a)    b)  

 
Fot. 6. a) Ruchomy moduł pomiarowy z kablem (podczas monta�u  

i pomiarów testowych);  b) gotowy, ruchomy, bezprzewodowy 

moduł przygotowany do pomiarów (obudowa  

i czujniki do monta�u na dowolnym obiekcie) [2] 

 

U�yta pami�� pozwalała zachowa� do 32 pomiarów 

bez konieczno�ci podł�czania pojazdów do centrali. 

Poniewa� uzyskiwane wyniki pomiarowe nadal nie były 

satysfakcjonuj�ce dla autora rozwi�zania, zduplikowano 

cz��� systemów pomiarowych. Odległo�ci pomi�dzy ciałami 

były mierzone za pomoc� lasera oraz niezale�nie sensorami 

ultrad�wi�kowymi z próbkowaniem 50 Hz (ograniczenia 

spowodowane czasami pomiarów), czujniki siły 

zainstalowano po stronie uderzaj�cego pojazdu oraz po 

stronie zderzaka. W celu zmniejszenia niepewno�ci 

pomiarowej ka�dy z pomiarów wykonywano czterokrotnie, a 

dane były analizowane niezale�nie dla ka�dego z pomiarów 

oraz jako u�rednione warto�ci pomiarowe. Dobór wszystkich 

pomiarów oraz konfiguracja stanowisk pomiarowych 

odbywała si� przy udziale i według wytycznych autora 

EPAR-u.  

 

4. ANALIZA DANYCH 

 

Dane były analizowane pod k�tem: 

a) Zgodno�ci wyników z oczekiwaniami autora EPAR, 

b) Skutków działania EPAR w postaci przyspieszenia i 

przeci��enia ciał hamuj�cego i hamowanego, 

c) Zgodno�ci symulacji teoretycznej (według obecnych 

teorii) [3, 4] z wynikami eksperymentalnymi. 

Według autora najefektywniejszym dla zbadania zjawisk 

wyst�puj�cych w EPAR b�dzie układ trzech identycznych 

mas (dla układu „T”). Pocz�tkowo stwierdzono nieintuicyjn� 

oraz sprzeczn� z oczekiwan� warto�� siły bezwładno�ci i jej 

rozkład w czasie [3, 4]. Zwi�kszono cz�stotliwo�ci 

próbkowania do 10 kHz dla dalmierzy laserowych, sensorów 

siły i akcelerometrów. Po zmianie zaobserwowano du�e 

warto�ci sił w bardzo krótkich pikach, niewidoczne przy 

ni�szym próbkowaniu. Cz�stotliwo�� 10 kHz okazała si� 

jednak zbyt du�a dla przetwornika A/D, po testach 

ostatecznie ustalono cz�stotliwo�� próbkowania na poziomie 

4 kHz. Cz�stotliwo�� ta była wystarczaj�ca do zmierzenia 

pików, a jednocze�nie przy tej szybko�ci przetwarzania 

przetwornik A/D działał poprawnie.  

a) 

 
b) 

 
 

Wykres 2. a) i b) Przebiegi zmienno�ci sił w czasie podczas 

zderzenia trzech ciał przy cz�stotliwo�ci 4 kHz [2] 

 

Na wykresie 2 przedstawiono przebiegi zmienno�ci sił 

w czasie podczas zderzenia trzech ciał potwierdzaj�ce 

powtarzalno�� wyników pomiarów przy cz�stotliwo�ci 

próbkowania 4 kHz. Wykres 2a przedstawia drugi pomiar, 

a wykres 2b czwarty pomiar z serii czterech pomiarów. 

Niewielkie przesuni�cie na osi czasu spowodowane jest 

prawdopodobnie ró�nym czasem reakcji (startu) pojazdu 

uderzaj�cego od momentu zwolnienia go z blokady. Jednak 

zale�no�ci czasowe co do warto�ci powstaj�cych sił s� 

powtarzalne. Wykres przedstawia dwa zderzenia, 

przeprowadzone tak, aby po zderzeniu ka�dy pojazd wjechał 

na swoj� ale tak� sam� pochylni�, a nast�pnie uderzył w 

trójnik, zwracaj�c energi� w przeciwn� stron�. Oba 

zderzenia przebiegały w taki sam sposób.  

W przypadku pomiarów przyspieszenia piki nie 

pojawiaj� si� nawet przy 10 kHz. Ograniczenia przetwornika 

A/D uniemo�liwiły zwi�kszenie cz�stotliwo�ci 

próbkowania. Odczyt warto�ci przyspiesze� podczas zderze� 

przedstawia wykres 3. S� to warto�ci przyspieszenia 

dotycz�ce przebiegu zmienno�ci sił w czasie podczas 
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zderzenia trzech ciał potwierdzaj�ce powtarzalno�� wyników 

pomiarów przy 4 kHz przedstawione na wykresie 2a. 

 

 
 

Wykres 3. Przebiegi zmienno�ci przyspiesze� w czasie podczas 

zderzenia trzech ciał przy cz�stotliwo�ci próbkowania 10 kHz 

 

Uzyskiwane dane były wystarczaj�co precyzyjne, aby 

obliczy� warto�ci wykonanej podczas hamowania pracy. 

Prac� definiowan� jako suma iloczynów sił działaj�cych na 

zadanych odcinkach drogi (tu hamowania). Prac� obliczon� 
jako całka z przebiegu siły (z dokładno�ci� do iteracji 

wynikaj�cej z próbkowania układu pomiarowego) na drodze 

[4]. W uj�ciu graficznym intepretowana jako pole pod 

wykresem przebiegu zmienno�ci siły na pokonywanej 

drodze (tu hamowania) [3].  

Na uwag� zasługuje fakt pojawienia si� pików tylko na 

czujnikach siły (czujniki analogowe), akcelerometr nie 

wykazał tych pików prawdopodobnie ze wzgl�du na czas 

trwania pików krótszy ni� okres pomi�dzy kolejnymi 

pomiarami. Do podobnych wniosków doszedł zespół 

naukowców z AGH, gdzie obecnie trwaj� prace badawcze 

i gdzie planowane s� pomiary z próbkowaniem 100 kHz. 

Brak odczytu pików siły podczas zderzenia skutkował w 

rezultacie bł�dnymi wnioskami autora EPAR. Bł�d pomiaru 

z tego wynikaj�cy, dotycz�cy warto�ci energii rozpraszanej 

podczas hamowania w najbardziej niekorzystnym dla teorii 

równowagi pracy i działaj�cej na okre�lonej drodze siły 

stanowił a� 75% warto�ci przyjmowanej energii (energia 

hamowania była a� 4 razy mniejsza ni� zakłada teoria [1,2]).  

Podobne wyniki pomiarowe otrzymał zespół profesora 

Gumuły podczas bada� w 2016 roku [8]. Obliczenia ilo�ci 

energii wyzwalanej podczas hamowania nie uwzgl�dniały 

pików siły, co prowadziło do rozbie�no�ci mi�dzy 

symulacjami teoretycznymi, a badaniami.  Otrzymano 

warto�� energii, która stanowiła około 25% ilo�ci jaka 

powinna si� wyzwoli� podczas zderzenia/hamowania. 

Dopiero po uwzgl�dnieniu pików siły i zestawieniu ich z 

 symulacjami uzyskano zgodne warto�ci energii wyzwalanej 

podczas zderzenia/hamowania (z dokładno�ci� do bł�dów 

pomiarowych)  

 

5. WNIOSKI  

 

Po nało�eniu na siebie przebiegów zderzenia  

z zastosowaniem oraz bez zastosowania zderzaka 

aktywnego, jednoznacznie mo�na zauwa�y�, �e 

zastosowanie EPAR przynosi zamierzone skutki w postaci 

znacznego zmniejszenia maksymalnej warto�ci siły 

bezwładno�ci. Układ dynamicznie odbieraj�cy energi� 
niweluje w kilkudziesi�ciu procentach maksymalne 

przeci��enie wzgl�dem tego, które powstaje podczas 

klasycznego zderzenia (bez zastosowania EPAR). Pomiary 

wykazały, �e zmniejszenie maksymalnej warto�ci siły 

bezwładno�ci nie wynika z naruszenia zasad dynamiki 

Newtona – co postulował autor EPAR. Zmniejszenie 

maksymalnej warto�ci siły bezwładno�ci z zastosowaniem 

EPAR wynika z innego  przebiegu zmienno�ci warto�ci siły 

bezwładno�ci na drodze hamowania wzgl�dem identycznych 

warunków układu, ale bez u�ycia zderzaka aktywnego. 

EPAR mógłby znale�� zastosowanie w pojazdach takich, jak 

samochody, statki oraz w barierach bezpiecze�stwa wzdłu� 
dróg. Jednak�e przy obecnie znanych materiałach i ich 

parametrach takich, jak g�sto��, wytrzymało��, spr��ysto��, 
itp., działaj�cy skutecznie zderzak dla auta osobowego 

wa��cego około 1 tony, uderzaj�cego w przeszkod� przy 

pr�dko�ci około 90 km/h, musiałby wa�y� kilkaset kg 

(szacunkowo 250-400 kg, w zale�no�ci od u�ytych 

materiałów). Wydaje si� to by� zbyt du�� warto�ci�, dlatego 

przy obecnie dost�pnych materiałach raczej nie stanie si� 
powszechnie stosowanym rozwi�zaniem. Jednak tam, gdzie 

masa i wielko�� EPAR maj� drugorz�dne znacznie zderzak 

aktywny mo�e i powinien by� stosowany. 
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ANALYSIS OF SELECTED RESULTS OF MEASUREMENTS  

IN AN ACTIVE BRAKE ABSORPTION ENERGY SYSTEM 
  

The analysis of the results obtained during the study of progressive transformation of rotational and heat energy was 

presented. The study was conducted for the EPAR Research and Development Center in Kowary. Their aim was to describe 

and empirically verify the so-called  “Ł�giewka Effect". A dedicated measurement station has been designed and built, and 

the measurement system has been set up as described in the further part of the study. The concept of the idea for the reduction 

of inertia forces during impact / braking has been presented. Theoretical simulations have been confirmed by measurements. 

The hardware and software solutions of both the crash simulation sled and the control panel are described. 

  

Keywords: active bumper, Ł�giewka Effect, diffuser bumper, EPAR. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób wykorzystania 

metody Monte Carlo do okre�lenia przedziału ufno�ci pomiaru w 

przypadku wyznaczania warto�ci mocy optycznej emitera 

półprzewodnikowego. Na podstawie niewielkiej serii (3-30) 

pomiarów warto�ci mocy optycznej w układzie �wietlno-

optycznym przeprowadzono analiz� niepewno�ci wg GUM (Guide 

Uncertainty Measurement), okre�laj�c warto�� niepewno�ci 

rozszerzonej. Nast�pnie, wykorzystuj�c silnik matematyczny, 

przeprowadzono procedur� generacji próbek pomiarowych i 

wyznaczono przedział rozszerzenia. Na zako�czenie, porównano 

obie metody obliczeniowe i przedstawiono wypływaj�ce z niego 

wnioski. 
 

Słowa kluczowe: metoda Monte Carlo, niepewno�� pomiaru, 

rozkład normalny, generacja wyników pomiarowych. 
 

1. WST�P 

 
Symulacja Monte Carlo, jako narz�dzie statystyczne,  

jest szeroko wykorzystywanie nawet do rozbudowanych 

problemów in�ynierskich, jak równie� w metrologii 

pomiarowej jako koncepcja probabilistycznego opracowania 

wyniku pomiaru [1]. Algorytmy do oblicze� takich 

zagadnie� technicznych bazuj� na generowaniu liczb 

pseudolosowych (próbek). Wa�ne jest, aby proces ich 

powstawania był przypadkowy, niepowtarzalny oraz 

wzajemnie niezale�ny. Dokładno�� wyników symulacji 

zale�y od ilo�ci wygenerowanych danych losowych, 

mo�liwych do zainicjowania w ró�nych aplikacjach [2]. 

 

2. METODYPA POMIARÓW 

 

2.1. Realizacja układu pomiarowego 

Pomiar nat��enia o�wietlenia najcz��ciej realizowany 

jest za pomoc� luxomierza. Głowica takiego przyrz�du 

pomiarowego wyposa�ona jest w odpowiednie filtry  

dopasowuj�ce czuło�� spektraln� do krzywej czuło�ci oka 

ludzkiego V(�). Na wynik pomiarowy du�y wpływ ma 

stopie� dokładno�ci dopasowania absorpcji widmowej 

detektora [3]. Wymagan� czuło�� spektraln� czujnika mo�na 

równie� zrealizowa� poprzez odpowiednio dobrany aparat 

matematyczny, pełni�cy analogiczn� rol�. 
 

 

W analizowanym układzie  pomiarowym wykorzystano 

spektro-radiometr do pomiaru bezwzgl�dnego rozkładu 

g�sto�ci nat��enia napromienienia [4]. Znajomo�� funkcji 

aproksymuj�cej V(�), pozwala (po scałkowaniu) na 

obliczenie strumienia �wietlnego (wzór 1) [5]. Analogicznie 

wyznaczenie mierzonej mocy optycznej polega na 

obliczeniu pola pod krzyw� bezwzgl�dnego rozkładu 

g�sto�ci mocy w okre�lonym przedziale (wzór 2). 
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gdzie: Km – równowa�nik mocy, b – nastawna stała czasowa 

całkowania pomiaru (ms), G(λ) – g�sto�� mocy optycznej, 

V(λ) czuło�� widmowa oka ludzkiego, λ – długo�� fali (nm) 

 

Analizowany układ �wietlno-optyczny (rys.1) mierzy 

tylko promieniowanie emitowane w w�skim przedziale 

k�towym θ z powodu usytuowania �ródła w pewnej 

odległo�ci L od apertury detekcyjnej przyrz�du (powierzchni 

wej�ciowej kuli całkuj�cej). 

 

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy badanego układ pomiarowego 
gdzie: UO – układ kolimacyjny, Z – �ródło,  KC – kula całkuj�ca,  

F – przysłona, C – przesłona, RS – warstwa odbijaj�ca, 

 I0 – �wiatło�� osiowa emitera, L – odległo�� �ródła od płaszczyzny 

pomiarowej, θ – k�t rozbie�no�ci wi�zki �wietlnej docieraj�cej do 

układu pomiarowego, D – detektor promieniowania  

φce – całkowita moc optyczna �ródła,  

φe, φf  – mierzona moc promienista (strumie� �wietlny) 
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Niekorzystnym czynnikiem wpływaj�cym na bł�d 

pomiarowy w takim układzie odniesienia jest niejednorodna, 

pod wzgl�dem zachowania stało�ci krzywej wska�nikowej 

rozpraszania, wewn�trzna warstwa powierzchni kuli 

całkuj�cej [6]. Dodatkowo, w zakresie barwy niebieskiej 

i nadfioletowej, wynik mo�e by� zawy�ony w na skutek 

paso�ytniczego oddziaływania zjawiska fotoluminescencji. 

Odległo�� L emitera od powierzchni detekcyjnej ma 

decyduj�cy wpływ na warto�� mierzon�, która jest zale�na 

od k�ta θ  akceptacji promieniowania. Rozsył przestrzenny 

mocy optycznej emitowanej z �ródła półprzewodnikowego, 

wyposa�onego w układ kolimacyjny, przedstawiono na 

rysunku 2. Fragment mierzonej mocy promienistej φe 

docieraj�cej do detektora ograniczono z premedytacj� do 

ustalonego przedziału k�towego (-θ /2 do θ /2) zale�nego od 

geometrii konstrukcji �wietlno-optycznej. 
 

 
 

Rys. 2. Skolimowany rozsył przestrzenny promieniowania z 

emitera półprzewodnikowego 
 

2.2. Proces pomiarowy 

Wykonano seri� pomiarów (N = 5) warto�ci mocy 

promienistej φe w stałych odst�pach czasu (t = 90 s), przy 

wcze�niejszym wprowadzeniu układu w stan równowagi 

termodynamicznej pomi�dzy �ródłem Z, a otoczeniem 

zewn�trznym. Warto�ci� stabilizowan� była moc optyczna 

(strumie� �wietlny),  poprzez utrzymanie pr�du zasilaj�cego 

o warto�ci (900 ± 2) mA. Otrzymana rodzina charakterystyk 

spektralnych szeregu pomiarów została dopasowana w taki 

sposób, �e maksymalna warto�� g�sto�ci spektralnej dla fali 

450 nm znajduje si� poni�ej punktu nasycenia detektora 

gdzie Gz(450nm) okre�la maksymalny zakres pomiarowy 

(rys.3). Wyst�puj� nieznaczne rozbie�no�ci kształtu widm 

pomi�dzy poszczególnymi pomiarami spektralnymi, jednak 

nie s� one widoczne w prezentowanej skali i pokrywaj� si� 

wzajemnie. Wielko�ci� mierzon� była scałkowana 

numerycznie warto�� charakterystyki widmowej, zestawiona 

w tabeli 1. 

 
Tablica 1. Zestawienie wyników pomiarowych 

 

Pomiar nr φe (mW) φf (lm) 
φ1 252,193 6,441 

φ2 252,240 6,390 

φ3 252,472 6,437 

φ4 252,071 6,414 

φ5 252,149 6,410 

 

gdzie: φN – warto�� N-tego pomiaru w serii. 

 
 

Rys. 3. Bezwzgl�dny rozkład g�sto�ci mocy optycznej LED-a 
 

Warto�ci wyników ró�ni� si� nieznacznie, lecz 

zaobserwowana rozbie�no�� pomiarów wynika 

z wpływu czynników losowych uczestnicz�cych w procesie 

pomiarowym (tj. szum matrycy CCD, niestabilno�� pr�du 

zasilaj�cego, temperatura otoczenia, niestabilna odległo�� 

geometryczna L). 

3. WYZNACZENIE NIEPEWNO�CI POMIARU 

 

Oszacowanie niepewno�ci standardowej pomiaru 

metod� typu A przeprowadzono na podstawie oblicze� 

�redniej warto�ci mocy z pi�ciu pomiarów (wzór 3) oraz 

warto�ci odchylenia standardowego eksperymentalnego, 

wykorzystuj�c zale�no�� (4).  
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Bł�d graniczny pomiaru, z wykorzystaniem modułu 

przetwarzania cyfrowego, zdeterminowany jest 

niedokładno�ci� reprezentacji sygnału analogowego dla 

sko�czonej elementarnej rozdzielczo�ci dyskretnej. Warto�� 

maksymalna g�sto�ci spektralnej niesionego sygnału 

pomiarowego nie mo�e przekracza� progu nasycenia Gz(λ).  

 

 
Rys. 4. Warto�ci progu nasycenia detektora dla całego zakresu 

przyrz�du pomiarowego 
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Wielko�ci pomiarowe rozkładu mocy promienistej 

musz� bezwzgl�dnie znajdowa� si� poni�ej krzywej 

nasycenia detektora (rys.4). 

Bł�d wynikaj�cy ze wskaza� przyrz�du jest wg 

producenta spektro-radiometru StellarNet.Inc to�samy z 

bł�dem kwantyzacji sygnału przez wbudowany w urz�dzenie 

zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy. Tym samym 

spodziewany bł�d graniczny ∆gr(λ) pomiaru dla badanego 

�ródła monochromatycznego w przypadku dyskretnej 

długo�ci fali pomiarowej obliczono z zale�no�ci (5). 
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)
2)

(�G
=(��

Z
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Warto�� graniczna tego bł�du wynika z cyfrowego 

procesu przetwarzania sygnału poprzez przetwornik A/C 

(o rozdzielczo�ci 16 bitów) oraz wzgl�dnej czuło�ci 

detektora krzemowego matrycy CCD. Warto�� ta zale�na 

jest równie� od długo�ci fali, poniewa� zakres pomiarowy 

Gz(λ) matrycy �wiatłoczułej zmienia si� wraz z obszarem 

mierzonego spektrum promieniowania (rys.5). Wówczas 

najkorzystniejsze pasmo pracy przyrz�du pomiarowego, 

bior�c pod uwag� dokładno��, przypada dla λ = 500 nm. 

W wyniku nieliniowo�ci widmowej czujnika, poprzez 

zwi�kszenie przedziału obserwacji, powieleniu ulega 

równie� bł�d graniczny, szczególnie niekorzystny dla fal 

z bliskiej podczerwieni (800 nm) oraz barwy niebieskiej. 

 

 
 

Rys. 5. Warto�� bł�du granicznego w zale�no�ci od długo�ci fali 

promieniowania monochromatycznego 
 

Podczas pomiaru wyst�puje szum biały matrycy CCD 

(rys.6), poniewa� znajduje si� ona w temperaturze wy�szej 

od zera bezwzgl�dnego [4,5]. Przyj�to rozkład jednostajny 

warto�ci tego szumu, które zmieniaj� si� dynamicznie dla 

ka�dej chwili czasu i wpływaj� na dokładno�� pojedynczego 

wyniku pomiaru. 

 

 
Rys. 6. Graficzna reprezentacja szumu matrycy CCD 

 

W przypadku emitera półprzewodnikowego (�ródło 

quasi-monochromatyczne), którego widmo emisji le�y 

w szerokim spektrum z przedziału (�1 – �2), jako 

oszacowanie bł�du granicznego przyj�to sum� algebraiczn� 

wszystkich elementarnych warto�ci bł�dów dyskretnych 

le��cych w całym pa�mie promieniowania badanego �ródła 

�wiatła, tj. 410 nm – 500 nm (wzór 6). 
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Warto�� standardowej niepewno�ci typu B została 

obliczona korzystaj�c z zale�no�ci (7). Niepewno�� 

standardowa całkowita jest zło�eniem niepewno�ci typu A 

i niepewno�ci typu B (8). 
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Tablica 2. Zestawienie obliczonej warto�ci �redniej i warto�ci 

niepewno�ci  pomiarowych 
 

Obliczenia  (mW) 
�rednia z serii pomiarów  252,2250 
niepewno�� stand. typu A 0,0677 
niepewno�� stand. typu B 0,0242 
niepewno�� stand. całkowita 0,0719 

0,1997 niepewno�� rozszerzona 
(kp = 2,7765 � 2,8 i p = 95%) σ � 0,1 

 

Wykorzystuj�c procedur� testowania hipotez 

statystycznych t-Studenta oszacowano (± 2σ)  przedział 

niepewno�ci rozszerzonej analizowanej serii pomiarów na 

poziomie ufno�ci p = 95% (tabela 2) [1]. W przypadku 

zło�enia rozkładu t-Studenta z rozkładem jednostajnym 

(wzór 7 oraz wzór 8) otrzymuje si� rozkład tzw. płasko-

normalny, dla którego opisywana metoda wyznaczenia 

współczynnika rozszerzenia jest nieuzasadniona. Z uwagi na 

prawie trzykrotn� ró�nic� pomi�dzy warto�ciami 

niepewno�ci typu B i typu A, przyj�to arbitralnie kp = 2,8 

według tablic t-Studenta dla (N-1) stopni swobody. 

Ostatecznie wynik pomiaru zapisano nast�puj�co (9). 

 

%958,2)20,023,252(ˆ ==±= pikdlamW peφ   (9) 

 

4. SILNIK MATEMATYCZNY DO GENEROWANIA  
    LOSOWYCH WARTO�CI WYNIKÓW  
 

Algorytm matematyczny generuje losowo warto�ci 

wyników pomiarowych na podstawie znajomo�ci rozkładów 

prawdopodobie�stwa oraz szeroko�ci przedziałów 

niepewno�ci standardowych, zachowuj�c zadan� g�sto�� 

prawdopodobie�stwa poszczególnych prób. 

Nieznany wynik dokładny le�y w w�skim przedziale, 

okre�lonym poprzez zło�enie rozkładu normalnego (rozrzut 

wyników serii pomiarów) oraz rozkładu jednostajnego 

(bł�du granicznego przyrz�du pomiarowego).  

W celu losowego wygenerowania wyników du�ej serii 

pomiarów, utworzono macierz M o 265 kolumnach oraz n 

wierszach  (n – zało�ona liczba pomiarów generowanych 

numerycznie) (wzór 10). Poszczególne składowe elementy 

macierzy x przyjmowały losowe warto�ci w okre�lonym 

przedziale o jednostajnym rozkładzie prawdopodobie�stwa. 

Utworzone zostały one poprzez dost�pn� funkcj� rnd( )  

w �rodowisku matematycznym Mathcad.  
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Suma wartd�ci wszystkich elementów ddwdlnegd 

wiersza  macierzy M przyjmuje wartd�ci z przedziału dd 0 

dd 256, jednak rdzkład prawddpdddbie�stwa wartd�ci tych 

sum b�dzie ju� rdzkładem zbli�dnym dd rdzkładu 

ndrmalnegd (przy liczbie wierszy n > 10). Im wi�ksza liczba 

wierszy macierzy M, tym funkcja rdzkładu 

prawddpdddbie�stwa wartd�ci wspdmnianych sum silniej 

aprdksymuje si� dd idealnegd rdzkładu ndrmalnegd. 

Załd�dn� ddkładnd�� ddwzdrdwania (wartd�� 256 próbek 

elementarnych) md�na zwi�kszy�, jednak przekłada si� td 

znacz�cd na czas trwania realizacji algdrytmu 

numerycznegd. Ddkdnand ldsdwegd generdwania wyników 

pdmiardwych w pdbli�u znanej �redniej
(K)

 wraz z załd�dnym 

ddchyleniem � = 0,1. Wynikdwy mddel charakteryzdwał si� 

złd�eniem człdnu rdzkładu ndrmalnegd
(H)

 i jedndstajnegd
(J)

 

wyra�dnych w równaniu pdprzez sum� algebraiczn� (11). 
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Wyniki w pdstaci graficznej przedstawidnd na 

rysunku 7. Okre�lenie przedziału niepewnd�ci dla zadanegd 

pdzidmu ufnd�ci p = 95% sprdwadza si� dd pdsdrtdwania 

cz�std�ci pdwtarzalnd�ci liczb w kdlejnd�ci rdsn�cej 

(histdgram). Ograniczdnd dwustrdnnie rdzkład funkcji 

g�std�ci prawddpdddbie�stwa zakresem wyznaczdnym przez 

kwantyle rz�du α i α + p (5% pdzidm istdtnd�ci). Nast�pnie 

dbliczdnd wartd�� przedziału rdzszerzenia, któregd granice 

wyndsz� (elow = 252,02 mW, ehigh = 252,43 mW), cd standwi 

ekwiwalentny dbszar niepewnd�ci pdmiardwej. 

 

 
Rys. 7. Histdgram wyników wygenerdwanych numerycznie 

Pdrównanie metddy Mdnte Carld dla n = 10 000 

w dszacdwaniu przedziału niepewnd�ci wzgl�dem rdzkładu 

t-Studenta dla N = 5 pdmiarów przedstawia ilustracja (rys.8). 

 

 
Rys. 8. Zakresy przedziału niepewnd�ci dbu metdd dbliczenidwych 
 

5. WNIOSKI KO�COWE 
 

Metdda Mdnte Carld [7] znajduje zastdsdwanie dd 

wyznaczania wyniku pdmiaru draz wartd�ci przedziału 

niepewnd�ci na pddstawie prdpagacji rdzkładów wielkd�ci 

wej�cidwych pdprzez matematyczny mddel pdmiaru 

wielkd�ci mierzdnej. 

W dpisanym przypadku zastdsdwand generatdr liczb 

ldsdwych zaimplementdwany w prdgramie Mathcad. 

Przedstawidnd uzyskany wynik w pdstaci histdgramu 

wzgl�dem g�std�ci prawddpdddbie�stwa wygenerdwanych 

sztucznie serii danych pdmiardwych. 

Niestety, analizdwana struktura matematyczna nie 

pdzwala na zwi�kszenie liczby wartd�ci pdmiarów. Jednak 

wykdrzystana metdda Mdnte Carld umd�liwia badanie 

zachdwania mddelu dd�wiadczalnegd, a tym samym w 

przybli�eniu i samegd pdmiaru. Uwzgl�dniaj�c równie� 

permanentn� dbecnd�� dddziaływa� przypadkdwych 

scharakteryzdwanych przez �ci�le dkre�ldne rdzkłady 

prawddpdddbie�stwa zmiennych wej�cidwych. 
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UTILIZATION OF MONTE CARLO METHOD FOR DETERMINING THE UNCERTAINTY  

OF SEMI-CONDUCTOR EMITTER’S OPTICAL POWER MEASUREMENT 
 

Mdnte Carld methdd, as the statistic device is widely used even in cdmplex engineering prdblems and metrdldgy,  

the algdrithms used td evaluate these technical issues base dn set df pseuddranddm numbers. This paper cdntains df the way 

td use Mdnte Carld methdd td generate any number df measurements. Basing dn small series df dptical pdwer measurements  

(3-30) in the dptical light system, the GUM (Guide Uncertainty Measurement) analysis was perfdrmed td estimate extended 

uncertainty range. Calculated parameter, cdnnected with the final measurement result, specifying measurements scatter is 

bdundary value fdr prdcedure initializatidn in mathematical engine. The methdd’s usefulness is especially ndticeable in case 

df artificial widening measurements number, which preserve their characteristic ndrmal distributidn  (the Gauss distributidn) 

in the cdntinudus prdbability distributidn. 
 

Keywords: Mdnte Carld methdd, measurement uncertainty, ndrmal distributidn, measurements generatidn. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki bada� pomiaru 

pr�dko�ci ruchu cieczy. Pr�dko�� okre�lono na podstawie zdj�� 

fotograficznych z wizualizacji ruchu cieczy, w której znajdowały 

si� znaczniki optyczne. Przedstawiona metoda umo�liwia 

wyznaczenie pr�dko�ci ruchu cieczy z dokładno�ci� do kilku 

procent warto�ci mierzonej. 

 
Słowa kluczowe: wizualizacja przepływu, pomiar pr�dko�ci 

cieczy. 

 

1. WST�P 

 

Zjawiska zwi�zane z opływem ró�nego rodzaju 

przeszkód przez płyn�cy płyn, nale�� do jednych  

z trudniejszych zagadnie� mechaniki płynów. Struga płynu 

natrafiaj�c na przeszkod� ulega zakłóceniu, czemu 

towarzyszy powstawanie wirów. Cz�stotliwo�� powstawania 

wirów oraz ich intensywno�� bardzo silnie zale�y od 

strumienia płynu i rodzaju przeszkody. Zjawisko to 

wykorzystuje si� w przepływomierzach wirowych [1, 2].  

Zasada działania przepływomierza wirowego polega na 

wytworzeniu regularnych wirów. Wiry s� wytwarzane za 

przeszkod�, której kształt ma bezpo�redni wpływ na czuło�� 

i zakres pomiarowy przepływomierza. Zale�no�� 

cz�stotliwo�ci powstaj�cych wirów i pr�dko�ci przepływu 

wyra�a liczba podobie�stwa Strouhala [1, 2, 3]: 

 

 
v

df
St

⋅

=   (1) 

 

gdzie: St – liczba Strouhala, f – cz�stotliwo�� generowanych 

wirów, d – wymiar charakterystyczny przeszkody,      

v – �rednia pr�dko�� przepływu. 

 

Podstawow� zalet� przepływomierzy wirowych jest to, 

�e wprowadza on bardzo małe opory przepływu. Wad� jest 

stosunkowo w�ski zakres pomiarowy, na który zasadniczy 

wpływ ma kształt generatora wirów [4, 5]. Poszukiwanie 

nowych kształtów wi��e si� z konieczno�ci� oceny 

regularno�ci powstaj�cych wirów i zjawisk im 

towarzysz�cych. Jednym ze sposobów badania tego rodzaju 

przepływów jest wizualizacja ruchu płynu. 

Ró�ne metody wizualizacji s� obecnie szeroko 

stosowane w poł�czeniu z komputerow� analiz� obrazu. 

Pierwsze przepływomierze wirowe powstawały na 

podstawie bada� opartych na wizualizacji strugi płynu.  

W XV wieku Leonardo da Vinci wykorzystał wizualizacj� 

przepływu podczas obserwacji wody w rzece oraz 

naszkicował profile formowania si� wirów [6]. Nast�pnie  

w 1878 r., Strouhal odkrył, �e wysoko�� tonu generowanego 

przez drut wystawiony na działanie wiatru jest 

proporcjonalna do ilorazu �rednicy drutu i pr�dko�ci wiatru. 

W 1954 roku Roshko zaproponował wykorzystanie zjawiska 

generacji �cie�ki wirowej von Karmana  

w przepływomierzach wirowych [7]. W 1911 r. Theodore 

von Karman na podstawie obserwacji Hiemenz’a, które 

dotyczyły obserwacji powstawania wirów tworz�cych si� za 

opływanym przez ciecz walcem, opisał teori� powstawania 

�cie�ki wirowej [8]. Pomimo tego, �e wizualizacja nie 

zapewnia du�ej dokładno�ci, umo�liwia obserwacj� du�ego 

obszaru i zjawisk towarzysz�cym powstawaniu wirów [2].  

Z tego wzgl�du ci�gle jest ona cz�sto stosowan� metod� 

badawcz�. 

W pracy przestawiono stanowisko do wizualizacji 

opływu generatorów wirów przepływomierzy wirowych. 

Bardzo wa�nym parametrem, który nale�y wyznaczy� 

podczas takich bada� jest pr�dko�� cieczy w przestrzeni 

badanej. W pracy zaproponowano metod� pomiaru 

pr�dko�ci ruchu cieczy na podstawie obrazu 

zarejestrowanego podczas przepływu płynu wraz  

z cz�stkami znacznikowymi w przestrzeni pomiarowej.  

 

2. WIZUALIZACJA PRZEPŁYWU 

 

Obecnie stosowanych jest wiele ró�nych metod 

wizualizacji przepływu [9, 11, 12, 13]. Wi�kszo�� metod 

wizualizacji oparta jest na wprowadzeniu do cieczy ró�nego 

rodzaju znaczników, a nast�pnie obserwowanie w jaki 

sposób s� one unoszone przez płyn�c� ciecz lub gaz. 

Zastosowanie znaczników umo�liwia obserwacj� ruchu 

płynu oraz pomiar lokalnych pr�dko�ci ruchu płynu lub 

gazu. Anemometria obrazowa - PIV (j�z. ang. PIV – Particle 

Image Velocimetry) wykorzystuje metod� rejestracji typu 

mulit-exposure oraz optyczn� analiz� autokorelacji [9, 10, 
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13]. Obrazy rejestrowane s� przy pomocy sprz�tu 

fotograficznego, a pole przepływu wyznaczane jest przez 

obliczanie przestrzeni korelacji w małych obszarach 

badawczych. Pewn� modyfikacj� metody PIV jest  cyfrowa 

metoda obliczeniowa tj. DPIV – Digital Particle Image 

Velocimetry). Technika ta pozwala na wyszukiwanie 

wektorów pr�dko�ci przepływaj�cego płynu metod� 
korelacji obrazów [9, 15]. Do płynów dodawane s� cz�stki 

wska�nikowe, takie jak pyłki ro�linne, tworzywo sztuczne  

o zbli�onej g�sto�ci do płynu, aby mo�liwa była obserwacja 

przepływu oraz zachowania si� warstw płynu. W metodzie 

tej bardzo istotne jest odpowiednie dobranie wielko�ci  

i g�sto�ci znaczników. Znaczniki powinny by� tak dobrane 

aby nie zakłócały ruchu płynu. Ich g�sto�� powinna by� 
zbli�ona do g�sto�ci płyn�cego medium lub ich masa 

powinna by� na tyle mała, aby znaczniki mogły by� 
swobodnie unoszone  przez płyn�ce medium [9, 15]. 

Do wizualizacji przepływów gazów najcz��ciej stosuje 

si� znaczniki w postaci rozmaitych dymów lub male�kich 

kropel cieczy np. aerozole. Do wizualizacji przepływów 

cieczy stosuje si� ró�nego rodzaju barwniki, farby oraz małe 

p�cherzyki gazu np. p�cherzyki wodoru wytwarzane  

w cieczy metod� elektrolityczn�. Niejednokrotnie 

znacznikami s� niewielkie polimerowe cz�stki stałe 

o g�sto�ci zbli�onej do g�sto�ci cieczy.  

W pracy przedstawiono metod� pomiarow� zbli�on� do 

PIV, lecz o innym sposobie obliczania warto�ci lokalnych 

pr�dko�ci. Metoda zaproponowana przez autorów podobnie 

jak w standardowej metodzie PIV oparta jest na obserwacji 

ruchu znaczników wprowadzonych do cieczy. .Znaczniki 

posiadaj� jednak znacznie wi�ksze wymiary ni� znaczniki 

stosowane w metodzie PIV. Obliczenie warto�ci pr�dko�ci 

poruszaj�cego si� znacznika oparta jest na analizie obrazu 

jego ruchu na podstawie tylko jednego obrazu. Nie stosuje 

si� w tym przypadku korelacji obrazowej co najmniej dwóch 

nast�puj�cych po sobie obrazów, jak to ma miejsce  

w metodzie PIV. W metodzie zaproponowanej przez 

autorów wykorzystuje si� analiz� �ladu ruchu znacznika 

zarejestrowanego przy stosunkowo długim czasie 

na�wietlania.  

 

2.1. Stanowisko badawcze 

W celu przeprowadzenia bada� opływu ró�nych 

generatorów wirów zbudowano stanowisko wyposa�one 

 w układ do cyfrowej anemometrii obrazowej (rys.1). 

Podstawowym elementem stanowiska jest przezroczysty 

tunel 1 o przekroju prostok�tnym, o wymiarach  

50 x 250mm. Tunel wykonano ze szkła akrylowego, którego 

górna pokrywa jest demontowana, umo�liwiaj�c 

umieszczanie wewn�trz tunelu ró�nego rodzaju generatory 

wirów. Tunel jest zasilany wod� ze zbiornika 

magazynowego 2 o pojemno�ci 1 m
3
. Przepływ cieczy jest 

wymuszany za pomoc� pompy 3 o wydajno�ci 17 m
3
/h  

i wysoko�� podnoszenia 18 m. Pompa nap�dzana jest 

silnikiem elektrycznym o mocy 3 kW. Woda w stanowisku 

badawczym kr��y w układzie zamkni�tym, a jej strumie� 
jest regulowany za pomoc� zaworu dławi�cego 5. Ci�nienie 

w układzie regulowane jest za pomoc� zaworu 4 

zamontowanego na obiegu bypass-a pompy. W celu 

jednolicenia pr�dko�ci cieczy na wlocie do kanału, 

zastosowano prostownic� 6. Prostownic� stanowi 

odpowiednio wyprofilowany kanał powoduj�cy zwi�kszenie 

pr�dko�ci przepływu przy �ciankach bocznych kanału, przy 

jednoczesnym wyeliminowaniu turbulencji w płynie. Nad 

kanałem pomiarowym umieszczono kamer� 7 do rejestracji 

ruchu znaczników. Na stanowisku zastosowano kamer� 
SONY ILCE-7SM2. Kamera umo�liwia rejestracj� obrazu  

z szybko�ci� do 120 klatek/s z rozdzielczo�ci� HD. Ponadto 

umo�liwia robienie pojedynczych zdj�� z czasem ekspozycji 

od 1/8000 s do 30 s . 
 

 
 

Rys. 1. Stanowisko do wizualizacji przepływu, opis w tek�cie  
 

W badaniach zastosowano znaczniki z tworzywa 

sztucznego. Materiałem był poliamid o g�sto�� 940 kg/m
3
  

i granulacji od 20 �m do 1 mm. Znaczniki posiadaj� 
powierzchni� dobrze odbijaj�c� �wiatło.  

Sekcj� pomiarow� stanowi odcinek o długo�ci 450 mm 

(rys. 2). Sekcja jest o�wietlana w płaszczy�nie poziomej  

z dwóch kierunków. �ródło �wiatła stanowi� dwa lasery 

liniowe o mocy 2W, ka�dy o długo�ci fali 520 nm. Lasery 

zamontowano na powierzchniach bocznych kanału w taki 

sposób, aby o�wietlały warstw� przepływu o grubo�ci 1mm 

w �rodku wysoko�ci kanału.  
 

 
 

Rys. 2. Sekcja pomiarowa  
 

2.2. Metoda pomiaru pr�dko�ci cieczy 

Pr�dko�� przepływu płynu wyznaczono na podstawie 

zdj�cia przepływu robionego przy odpowiednio długim 

czasie ekspozycji (rys.3). Poruszaj�ce si� w płaszczy�nie 

o�wietlanej przez �wiatło laserowe znaczniki powoduj� 
odbijanie �wiatła w kierunku kamery. Długi czas ekspozycji 

powoduje, �e wraz z przemieszczeniem znacznika 

na�wietlane s� kolejne piksele obrazu. W efekcie na zdj�ciu 

obserwuje si� charakterystyczny �lad ruchu znacznika.  
 

 
 

Rys. 3. Widok ruchu znaczników 

Laser 

Sekcja pomiarowa 

s 
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Droga przebyta przez znacznik stanowi podstaw� do 

obliczenia pr�dko�ci i kierunku ruchu cieczy. Pr�dko�� jest 

obliczana na podstawie wzoru: 

 

 
t

pk
v

⋅

=  (2) 

 

gdzie: v – pr�dko�� ruchu płynu, k - współczynnik skali,     

  p – liczba pikseli, t – czas ekspozycji. 

 

Współczynnik skali został wyznaczony na podstawie 

zdj�cia wzorca odległo�ci umieszczonego bezpo�rednio  

w sekcji pomiarowej (rys.4). Współczynnik skali stanowi 

iloraz długo�ci odczytanej ze wzorca przez liczb� pikseli 

odpowiadaj�c� tej długo�ci. 

 

 
 

Rys. 4. Wzorzec długo�ci 

 

3. WYNIKI BADA� 

 

Długo�� �ladu ruchu cz�stki zale�y od pr�dko�ci 

przepływu i czasu ekspozycji (rys.5). W przypadku długich 

czasów ekspozycji i du�ej pr�dko�ci ruchu znaczników 

uzyskuje si� du�e długo�ci �ladu ruchu. Wydłu�anie �ladów 

korzystnie wpływa na dokładno�� pomiaru, mo�e jednak 

prowadzi� do zwi�kszenia niepewno�ci pomiaru. Ruch 

cieczy w kanale jest przepływem trójwymiarowym. 

Znaczniki poza przemieszczaniem si� w płaszczy�nie 

poziomej, poruszaj� si� równie� w pionie. W przypadku 

długiej drogi, któr� przemierza znacznik w czasie jednej 

ekspozycji wyst�puje du�e ryzyko, �e opu�ci on przekrój 

o�wietlany przez laser przed zako�czeniem czasu 

ekspozycji. Spowoduje to, �e �lad ruchu cz�stki na zdj�ciu 

zostanie skrócony.  

 

a) 

 
b) 

 

 
Rys. 5. Obrazy �ladów znaczników dla  a) długiego czasu 

ekspozycji 1/10 s i du�ej pr�dko�ci ruchu znaczników 799 cm/s     

b) dla krótkiego czasu ekspozycji 1/50 s i wolnego poruszania si� 

znaczników 47 cm/s 

 

Poniewa� w przedstawionej metodzie nie jest mo�liwe 

wykrycie wszystkich �ladów znaczników, które s� 

zarejestrowane w ci�gu całego czasu ekspozycji, konieczne 

jest przeprowadzenie analizy wpływu czasu ekspozycji na 

niepewno�� pomiaru. Zbyt długi czas ekspozycji spowoduje 

wzrost niepewno�ci pomiaru. Z kolei dla krótkich czasów 

ekspozycji, �lady dla wolnych przepływów cieczy s� bardzo 

małe. B�dzie to miało wpływ na bł�d pomiaru, gdy� du�y 

wpływ na to ma rozdzielczo�� obrazu. W skrajnych 

przypadkach mo�e to powodowa�, �e ró�nica kilku pikseli w 

długo�ci �ladu prowadzi do znacznych bł�dów pomiaru. 

Ze wzgl�du na du�y wpływ czasu ekspozycji na 

niepewno�� pomiaru postanowiono okre�li� zalecane 

długo�ci czasów ekspozycji w zale�no�ci od pr�dko�ci ruchu 

znaczników. W tym celu przeprowadzono szereg pomiarów 

pr�dko�ci ruchu cieczy, wykonuj�c zdj�cia przy ró�nych 

ustawieniach czasu ekspozycji. Pr�dko�� ruchu znaczników 

zmieniano w zakresie od 10 do 650 mm/s. Czas ekspozycji 

zmieniano skokowo w zakresie od 1/5 s do 1/50 s. Dla 

poszczególnych serii zdj�� oszacowano niepewno�� 

standardow�.  
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gdzie: vi – pr�dko�� ruchu dla i-tego �ladu znacznika,          

vs – pr�dko�� �rednia, N – liczba pomiarów. 

 

Na rysunku 6 przedstawiono wyniki oszacowania 

niepewno�ci dla ró�nych czasów ekspozycji w zale�no�ci od 

pr�dko�ci poruszania si� znaczników. W celu ułatwienia 

oceny wpływu pr�dko�ci ruchu znaczników na niepewno�� 

pomiaru, warto�ci niepewno�ci przedstawiono w procentach. 

Warto�ci procentowe odniesiono do �redniej pr�dko�ci ruchu 

znaczników.  

%100[%] ⋅=

sv

U
U                           (4) 

 

Jak wynika z przedstawionych charakterystyk czasy 

ekspozycji poni�ej 1/10 s umo�liwiaj� uzyskiwanie małych 

niepewno�� w zakresie przepływów poni�ej 100 mm/s. 

Stosowanie czasów ekspozycji krótszych od 1/30 s zaleca si� 

stosowanie dla pr�dko�ci cieczy powy�ej 500 mm/s. 

 

 
 

Rys. 6. Zale�no�� niepewno�ci pomiaru od pr�dko�ci poruszania 

si� znaczników dla ró�nych czasów ekspozycji 

 

 

1840 pixeli 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy okre�lono 

zalecane czasy ekspozycji dla ró�nych zakresów pr�dko�ci 

ruchu znaczników. Wyniki zestawiono w tablicy 1. 

Porównuj�c warto�ci zamieszczone w tablicy dla wi�kszo�ci 

zakresów pomiarowych, wyst�puj� co najmniej dwa 

zalecane czasy ekspozycji. Rozwi�zanie to pokazuje, �e jest 

pewna swoboda w doborze czasów ekspozycji, niemniej 

wymaga to zachowania pewnych warto�ci progowych. 

 

Tablica 1. Zalecane czasy ekspozycji w zale�no�ci od 

pr�dko�ci cieczy  

 

Zalecany czas 

ekspozycji 

[s] 

�rednia pr�dko�� ruchu 

znaczników 

[mm/s] 

1/5 < 100 

1/10 < 150 

1/20 100 ÷ 400 

1/30 > 150 

1/50 > 400 

 

4. WNIOSKI 

 

W pracy przedstawiono wyniki bada� pomiaru 

pr�dko�ci ruchu cieczy zmodyfikowan� metod� PIV. 

Pr�dko�� okre�lono na podstawie zdj�� fotograficznych 

z wizualizacji ruchu cieczy, w której znajduj� si� znaczniki 

optyczne w postaci cz�stek ciała stałego (Poliamid, koloru 

czarnegoo granulacji od �m do 1 mm). Zdj�cia wykonano za 

pomoc� aparatu fotograficznego o długim czasie ekspozycji. 

Przedstawiona metoda umo�liwia wyznaczenie pr�dko�ci 

ruchu cieczy z dokładno�ci� do kilku procent warto�ci 

pr�dko�ci przepływaj�cej cieczy. Niepewno�� takiego 

pomiaru znacz�co zale�y od warto�ci pr�dko�ci cieczy. 

W celu zachowania po��danej dokładno�ci pomiaru 

konieczne jest odpowiednie dobranie warto�ci czasu 

ekspozycji, zale�nego od szybko�ci obserwowanego 

zjawiska. Przedstawiona w pracy analiza ułatwi dobieranie 

czasów ekspozycji w przyszłych badaniach opartych na 

wizualizacji ruchu cieczy.  
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METHOD OF LIQUID FLOW MEASUREMENT USING A MODIFIED PIV METHOD 
 

Phenomena related to the flow around different types of obstacles belong to one of the most difficult issues of fluid 

mechanics. Fluid flowing to the obstacle is disturbing what is associated with the formation of vortices. The frequency and 

intensity of vortices depend on flow and type of obstacle. The phenomenon is used in vortex flow meters. The paper present  

the test stand of flow visualization for vortex bluff bodies of vortex flowmeter. Very important parameter, which is necessary 

to designate in testing space is flow velocity. The paper proposes a method of measuring the velocity of liquid motion based 

on the image recorded during the visualization. 

The flow velocity was determined by the photographic images from the fluid flow visualization in which the tags were 

located. Pictures were taken with a camera with a long exposure time. The proposed method enables the determination of the 

fluid velocity to a certain percentage of the measured value. The uncertainty of this measurement significantly depends on the 

value of the measured velocity. In order to maintain the desired measurement accuracy, it is necessary to adjust the exposure 

time accordingly. 

 
Keywords: flow visualization, liquid flow measurement. 
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Streszczense: Podano uzasadnienie prowadzenia bada� naukowych 

nad doskonaleniem budowy imitatorów łuków przeznaczonych do 

diagnostyki �ródeł spawalniczych. Przedstawiono warianty modeli 

matematycznych przydatne do odwzorowania charakterystyk 

kolumny łuku w szerokim zakresie zmian nat��enia pr�du. 

Zastosowano zmodyfikowan� funkcj� aproksymuj�c� charakte-

rystyki napi�ciowo-pr�dowe statyczne do symulacji działania 

imitatora łuku. 

 
Słowa kluczowe: łuk elektryczny, imitator łuku, diagnostyka 

�ródeł spawalniczych. 

 

1. WST�P 

 

�ródła spawalnicze budowane s� jako urz�dzenia 

elektryczne o stosunkowo du�ym stopniu uniwersalno�ci. 

Wynika to z konieczno�ci realizacji przez nie procesów 

technologicznych ł�czenia lub ci�cia detali wykonanych 

z ró�nych metali, o ró�nym kształcie, rozmiarach i grubo�ci. 

Ponadto musz� one umo�liwia� realizacje procesów uzyski-

wania spoin o ró�nej jako�ci, czyli ró�nej wytrzymało�ci 

mechanicznej, wygl�dzie, szczelno�ci, odporno�ci chemicz-

nej itd. Poniewa� o wła�ciwo�ciach obci��enia elektrycz-

nego �ródeł w du�ym stopniu decyduj� materiały spawane 

(poprzez spadki napi�� przyelektrodowych), to w porówna-

niu z piecami łukowymi, w warunkach obni�onego napi�cia 

wła�ciwo�ci plazmy kolumny maj� mniejszy wpływ na 

wybór �ródła zasilania. Umo�liwia to pewn� standaryzacj� 
zasilaczy spawalniczych. Jednak ze wzgl�du na silne nieli-

niowo�ci charakterystyk elektrycznych łuku i bardzo małe 

warto�ci funkcji tłumienia, zapewnienie odpowiedniej mocy 

i stabilno�ci wyładowania ma decyduj�ce znaczenie w oce-

nie mo�liwo�ci realizacji procesów technologicznych. Zmu-

sza to konstruktorów do zgrubnego zró�nicowania chara-

kterystyk statycznych i dynamicznych �ródeł, a tak�e do 

umo�liwienia obsłudze ich łatwego przestrajania w stosun-

kowo szerokich zakresach. Ponadto przez odpowiedni dobór 

kształtu fali pr�dowej, generowanej przez �ródło, jest mo�li-
we wpływanie na rozkład strumieni cieplnych mi�dzy spo-

in� a elektrod�, na rozmiary spoiny, na procesy elimino-

wania wierzchnich warstw tlenkowych itd.  

Stosowanie bł�dnych nastaw systemów sterowania lub 

eksploatacja spawarek w warunkach zewn�trznych ró�nych 

od znamionowych, wpływaj� na przyspieszenie procesów 

starzeniowych, a przez to na zwi�kszenie awaryjno�ci i skró-

cenie �ywotno�ci urz�dze�. Objawy uszkodze� mog� by� 
ró�ne, bardzo cz�sto trudne do wykrycia w niewystarczaj�co 

kontrolowanym procesie technologicznym. 

Potrzeba diagnostyki elektrycznych �ródeł spawalni-

czych wynika z konieczno�ci zapewnienia bezpiecze�stwa 

obsługuj�cemu personelowi, wysokiej jako�ci i wydajno�ci 

procesów ci�cia lub spajania, zmniejszenia kosztów 

eksploatacji. Badania �ródeł, przez ich obci��anie za pomo-

c� doł�czanych rezystorów, umo�liwiaj� wyznaczanie rodzi-

ny charakterystyk statycznych [1, 2]. Natomiast wykorzy-

stanie ł�cznika półprzewodnikowego daje mo�liwo�� obser-

wacji reakcji �ródła na zwarcia przemijaj�ce [3]. Jednak te 

badania s� niepełne, gdy� takie obci��enia znacznie odbie-

gaj� od zachowa� łuku podczas realizacji procesów techno-

logicznych. Wła�ciwym celem bada� diagnostycznych jest 

osi�gni�cie stanu najlepszej współpracy �ródła z łukiem 

elektrycznym. Poniewa� łuk elektryczny charakteryzuje si� 
intensywnymi fluktuacjami parametrów i uci��liwymi 

oddziaływaniami chemicznymi i cieplnymi na �rodowisko, 

to korzystnym rozwi�zaniem jest zastosowanie jego 

elektronicznego ekwiwalentu w postaci imitatora [4].  

 

2. WYBRANE WŁA�CIWO�CI METROLOGICZNE 

IMITATORÓW ŁUKU ELEKTRYCZNEGO 
 

Je�li porówna� diagnostyk� �ródeł spawalniczych wy-

korzystuj�c� łuk elektryczny z diagnostyk� wykorzystuj�c� 
imitator łuku [4, 5], to okazuje si�, �e najszersze mo�liwo�ci 

bada� ma zastosowanie imitatora dynamicznego. Badania 

�ródeł z u�yciem imitatorów mog� by� realizowane w bar-

dzo szerokich zakresach pr�dowych (bez potrzeby wymiany 

elektrody), zmiany składu chemicznego gazu, z du�� szy-

bko�ci�, łatwiejsz� automatyzacj� i mniejszymi wymaga-

niami odno�nie kwalifikacji spawalniczych personelu.  

W najcz��ciej przyjmowanym przybli�eniu mo�na 

uzna�, �e łuk elektryczny składa si� z trzech stosunkowo 

jednorodnych warstw. Podczas przepływu pr�du na ka�dej 

z nich odkłada si� spadek napi�cia. To umo�liwia budow� 
imitatorów składaj�cych si� z dwóch (czasami trzech) 

poł�czonych szeregowo podukładów. Imitatory bez takiego 

rozró�nienia maj� bardziej skomplikowan� budow�. 
Szczególnie łatwo jest odwzorowa� przyelektrodowe spadki 

napi�cia za pomoc� elementów bezinercyjnych w postaci 

spolaryzowanych �ródeł napi�ciowych wł�czanych prze-

ciwnie do płyn�cego pr�du [6]. W przypadku zastosowania 

ró�nych materiałów stanowi�cych elektrody, suma tych 

spadków napi�� mo�e zale�e� od kierunku płyn�cego pr�du, 

czyni�c charakterystyki łuku asymetrycznymi. Natomiast 

w bardzo szczególnych przypadkach charakterystyki 

kolumny mog� by� asymetryczne [7]. Dlatego podukład 
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odwzorowuj�cy kolumn� łuku ł�czy si� zwykle za po�red-

nictwem mostka prostowniczego. Na rysunku 1 pokazano 

schematy ideowe imitatorów łuków spawalniczych z wyko-

rzystaniem �ródeł sterowanych.  

 

a) 

 
 

b) 

 
 

Rys. 1. Schematy ideowe imitatorów łuków spawalniczych:  

a) z wykorzystaniem sterowanego �ródła pr�du J;  

b) z wykorzystaniem sterowanego �ródła napi�cia E  

(CN – czujnik napi�cia; CP – czujnik pr�du; ROS – rezystor pomoc-

niczy; UAK1, UAK2 – �ródła odwzorowuj�ce sumy przyelektrodo-

wych spadków napi�cia; i, ucol – pr�d i napi�cie kolumny łuku ) 

 

Wła�ciwo�ci łuku o symetrycznych charakterystykach, 

zasilanego ze �ródeł spawalniczych, generuj�cych przebiegi 

pr�dowe prostok�tne bipolarne (symetryczne) o dowolnym 

współczynniku wypełnienia, s� takie same jak podczas 

zasilania go pr�dem stałym [8]. St�d badania diagnostyczne 

takich �ródeł prowadz� do ich obci��ania elementami o 

charakterze statycznym. Inercja łuku pojawia si� po 

wyst�pieniu asymetrii pr�du �ródła, co w pełnej diagnostyce 

wymaga zastosowania imitatora dynamicznego.  

Zapewnienie odpowiedniej dokładno�ci diagnostyki 

�ródeł z u�yciem imitatorów łuku wymaga spełnienia 

pewnych warunków [5]. Zale�� one od rodzaju i zakresu 

prowadzonych bada� �ródła. W przypadku �ródła pr�du 

stałego powinny by� spełnione warunki  

 

IM III ε<−
**    (1) 

 

UM UUU ε<−
**    (2) 

 

gdzie: I*, U* - zadane warto�ci pr�du i napi�cia; IM, UM – 
zmierzone warto�ci pr�du i napi�cia; εI, εU – bł�dy 

wzgl�dne działania układu �ródła zasilania.  

Je�li badania obejmuj� �ródło pr�dowe generuj�ce fale 

okresowe, to do oceny ich efektywno�ci mo�na posłu�y� si� 

zale�no�ciami  

 

IrmsrmsrmsM III ε<−
**   (3) 

UrmsrmsrmsM UUU ε<−
**   (4) 

 

TIIIIM THDTHDTHD ε<−
**   (5) 

 

TUUUUM THDTHDTHD ε<−
**   (6) 

 

gdzie: *

rmsI , *

rmsU  - zadane warto�ci skuteczne pr�du i napi�-

cia; IrmsM, UrmsM - zmierzone warto�ci skuteczne pr�du 

i napi�cia; *

ITHD , *

UTHD  - zadane współczynniki za-

warto�ci harmonicznych pr�du i napi�cia; THDIM, 

THDUM - zmierzone współczynniki zawarto�ci har-

monicznych pr�du i napi�cia; εI, εU , εTI, εTU – odpo-

wiednie bł�dy wzgl�dne działania układu �ródła zasi-

lania obci��onego imitatorem.  

Warto�ci wielko�ci zadanych mog� pochodzi� z rozwa-

�a� analitycznych, symulacji komputerowych lub z bada� 

eksperymentalnych �ródeł uznawanych za wzorcowe.  

Schemat układu diagnostycznego �ródła spawalniczego 

z wykorzystaniem imitatora łuku pokazano na rysunku 2. 

Je�eli w wyniku przeprowadzonych bada� bł�dy (1) i (2) 

albo (3)-(6) nie przewy�szaj� zadanych warto�ci, to mo�na 

uzna�, �e �ródło spełnia stawiane wymagania.  

 

 
 

Rys. 2. Schemat układu diagnostycznego (ZS – badane �ródło 

spawalnicze; IŁ – imitator łuku; US - układ programowalny z mo-

delem matematycznym łuku do sterowania członem wykonawczym 

EW imitatora; UP – układ pomiarowy; CN – czujnik napi�cia; CP 

– czujnik pr�du; SK – sygnały korekcyjne) 

 

3. WYBÓR MODELU MATEMATYCZNEGO  
     DO BUDOWY IMITATORA ŁUKU 

 

Wi�kszo�� popularnych prostych modeli matematycz-

nych kolumny łuku elektrycznego jest w stanie zadowalaj�co 

odwzorowywa� charakterystyki dynamiczne łuku jedynie w 

stosunkowo w�skich dedykowanych zakresach zmian pr�du. 

Przykładami s� model Mayra, stosowany do opisu łuków 

słabopr�dowych, i model Cassiego - do łuków silnopr�do-

wych. Wykonanie pełnej diagnostyki �ródeł spawalniczych 

wymaga jednak zastosowania obci��enia zmieniaj�cego si� 

w szerokim zakresie. Taki warunek s� w stanie spełni� mo-

dele matematyczne nieliniowe łuku. Szczególnie do takich 

celów nadaj� si� modele hybrydowe. Model stanowi�cy 

równoległe poł�czenie podmodeli (uogólnionego modelu 

Mayra i modelu Cassiego) ma posta� [9]  
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gdjie: g - konduktancja kolumny, S; i - pr�d wymusjaj�cy, 

A; PW - stała warto�� mocy uogólnionego modelu 

Mayra, W; UC - stała warto�� napi�cia modelu 

Cassiego, V; GW - konduktancja resjtkowa w stanie 

i = 0 A, S; θ - funkcja tłumienia, s; ε - funkcja 

wagowa.  

Je�li uwjgl�dni si� wjnosjenie si� charakterystyk 

napi�ciowo-pr�dowych łuku w jakresie silnych pr�dów (na 

skutek intensywnego promieniowania), to mo�na 

japroponowa� inny wariant modelu hybrydowego  
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Funkcja tłumienia mo�e by� jadana w postaci funkcji 

nieliniowej jale�nej od konduktancji [9] 
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gdjie: �g>0, θg>>θg0>0 s - stałe współcjynniki aproksymacji.  

Cj�sto ujyskuje si� jadowalaj�ce efekty modelowania 

prjyjmuj�c θ(g) = const. W rojwa�aniach mo�na jało�y� 

tutaj funkcj� wagow� w postaci 
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gdjie g0 – warto�� konduktancji odpowiadaj�ca prjeł�cjeniu 

mi�djy modelami. Jej warto�� mo�na prjyj�� jako  

 

2

0
0

C

M

C U

P

U

I
g ==

   (11) 

 

Charakterystyka mocy rojprasjanej radiacyjnie mo�e by� 

aproksymowana jale�no�ci�  

 
2

21)( gagagP ggrg +=    (12) 

 

gdjie stałe współcjynniki wyra�one s�: ag1 w V
2
;  

ag2 w V
3
/A.  

Jak wida�, wykorjystanie modeli hybrydowych kolum-

ny łuku umo�liwia uwjgl�dnienie kilku nieliniowo�ci w 

tworjonych imitatorach. Jednak wad� modeli hybrydowych 

s� trudno�ci w eksperymentalnym wyjnacjaniu ich parame-

trów [9].  

Sjcjególnie prjydatny do tworjenia imitatorów jest 

model kolumny łuku japroponowany prjej W.N. Pentegowa 

i nast�pnie rojwijany wspólnie j I.W. Sidorecem [10]. 

Model ten jest liniowy. Stanowi on uogólnienie innych 

prostsjych modeli liniowych łuku [5, 6]. Do jego budowy 

wykorjystuje si� dowoln� charakterystyk� statycjn� Ust(I). 

Rejystancj� kolumny łuku okre�la si� wjorem 
θiUR stst /=  j 

wykorjystaniem fikcyjnego pr�du iθ(t), ujyskuj�c w stanach 

dynamicjnych jale�no�� na napi�cie łuku  
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AK
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AKstAKcol Ui
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UiiRUuu +=+=+=

θ

θ
θ )(

  (13) 

gdjie: Rst – rejystancja statycjna kolumny, �; iθ - pr�d 

stanu, który wyjnacja si� j równania ró�nicjkowego  

 

22
2

ii
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=+ θ

θθ    (14) 

 

gdjie θ - stała cjasowa.   

W pracach [5, 6, 10] wykorjystywano charakterystyk� 

napi�ciowo-pr�dow� statycjn�, opisan� funkcj� pot�gow�, 

do tworjenia imitatorów łuku niejaburjanego.  

 

4. WYKORZYSTANIE ZMODYFIKOWANEJ 

FUNKCJI APROKSYMUJ�CEJ CHARAKTERY-

STYKI STATYCZNE DO SYMULACJI DZIAŁA-

NIA IMITATORA ŁUKU  

 

W dalsjych badaniach jastosowano nast�puj�ca posta� 

aproksymacji charakterystyki statycjnej kolumny [11]  
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gdjie (Ip, Up + UAK) - współrj�dne punktu japłonu wyłado-

wania. Stanowi ona punkt wyj�cia do wyprowadjenia jmo-

dyfikowanej charakterystyki napi�ciowo-pr�dowej. 

Zmiany długo�ci łuku l wywołuj� jmiany napi�cia 

japłonu i napi�cia w jakresie silnopr�dowym  

 

( ) luUlU ⋅+= 0min00
   (16) 

 

Dłu�sjy łuk ma te� wi�ksj� rejystancj� 

 

( ) lrRlR ⋅+= 0min00
   (17) 

 

Skojarjenie tych trjech jale�no�ci j uwjgl�dnieniem funkcji 

wagowej ( ) ( )
pIII /exp1 −−=ζ  daje jmodyfikowan� charakte-

rystyk� napi�ciowo-pr�dow� kolumny łuku [12] 
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gdjie: k0, k1 – współcjynniki aproksymacji, k1>1.  

Zwi�ksjenie długo�ci łuku l prowadji do jwi�ksjenia 

nie tylko warto�ci U0 i R0, ale tak�e i składowej napi�cia 

japłonu  

 

( ) 2

0

k

pp lElU ⋅=    (19) 

 

gdjie: k2, Ep0 – współcjynniki aproksymacji jale�ne od 

ksjtałtu, temperatury i materiału elektrod oraj od 

składu chemicjnego gaju (0 < k2 < 1).  

W jakresie małych długo�ci łuku urj�dje� elektro-

technologicjnych mo�na prjyjmowa� t� jale�no�� jako 

liniow� ( ) lElU pp ⋅= 0
. 

Na rysunku 3 pokajano wyniki symulacji procesów 

w obwodjie składaj�cym si� je �ródła pr�du sinusoidalnego 

(Im=200 A, f=50 Hj) i makromodelu imitatora łuku. Do jego 

utworjenia u�yto modelu Pentegowa-Sidoreca kolumny łuku 

(14) je jmodyfikowan� charakterystyk� statycjn� (18). Jego 
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parametry były nast�puj�ce: U0=30 V, Up=100 V, IP = 3 A, 

R0=0,03 V⋅A
-ko

, θ = 2⋅10
-4

 s, UAK = 19 V. Wykonane symu-

lacje wykazały du�e mo�liwo�ci proponowanej wersji mode-

lu w łatwym odwzorowywaniu charakterystyk dynamicz-

nych ró�nych łuków elektrycznych.  

 

a) b) 

  
 
Rys. 3. Charakterystyki dynamiczne modeli łuku: a) z parametrami 

(k0 =1, k1 =2); b) z parametrami (k0 =1,3, k1 =2) 

 

5. WNIOSKI KO�COWE 

 

1. Tworzenie imitatorów elektronicznych adekwatnych do 

wyładowa� łukowych i ich wykorzystanie w diagnostyce 

urz�dze� elektrotechnologicznych stanowi jedno z bar-

dzo istotnych uzasadnie� rozwoju teorii modelowania 

matematycznego łuku.  

2. Wykorzystanie zmodyfikowanej charakterystyki napi�-
ciowo-pr�dowej statycznej (18) do budowy imitatora 

mo�e umo�liwi� dokładne odwzorowanie stanów dyna-

micznych w obwodzie z łukiem i diagnozowanym �ró-

dłem nie tylko spawalniczym, ale tak�e z innymi rodza-

jami �ródeł stosowanych w elektrotechnologii. 

3. Model matematyczny Pentegowa-Sidoreca cechuje si� 
du�o wi�ksz� łatwo�ci� adaptacji do charakterystyk 

rzeczywistego łuku w porównaniu z popularnymi mode-

lami hybrydowymi, które wykorzystuj� proste podmo-

dele z charakterystykami statycznymi aproksymowanymi 

przez funkcje pot�gowe (np. model Zarudiego).  
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ARC IMITATORS IN WELDING SOURCES DIAGNOSTICS 
 

Justification for scientific research improving construction of arc imitators intended for welding sources diagnostics is 

given. Variants of mathematical models useful for reproducing characteristics of arc column in wide range of current changes 

is presented. Modified function approximating static voltage-current characteristics has been applied for simulation of arc 

imitator operation. 

 

Keywords: electrical arc, arc imitator, welding sources diagnostics. 
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Ssreszczenie: Artykuł dotyczy prawnej kontroli metrologicznej 

przyrz�dów pomiarowych. Podaje cel i sposób sprawowania 

prawnej kontroli metrologicznej, a tak�e wymienia akty prawne 

reguluj�ce prawn� kontrol� metrologiczn� w Polsce.  

 
Słowa kluczowe: metrologia prawna, prawna kontrola 

metrologiczna przyrz�dów pomiarowych, legalizacja, cecha 

legalizacji. 

 

1. SYSTEM PRAWNEJ KONTROLI  

    METROLOGICZNEJ 
 

Prawna kontrola metrologiczna przyrz�dów 

pomiarowych jest wykonywana w Polsce na mocy ustawy  

z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach [1]. Art. 1 ww. 

ustawy okre�la, �e celem ustawy jest zapewnienie 

jednolito�ci miar i wymaganej dokładno�ci pomiarów 

wielko�ci fizycznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Prawna 

kontrola metrologiczna jest jednym z ustawowych �rodków, 

za pomoc� których jest realizowany cel ustawy Prawo  

o miarach, okre�lony w art. 1. Zgodnie z definicj� podan�  

w art. 4, pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo  

o miarach [1] prawna kontrola metrologiczna to działanie 

zmierzaj�ce do wykazania, �e przyrz�d pomiarowy spełnia 

wymagania okre�lone we wła�ciwych przepisach. 

Zagadnienia prawnej kontroli metrologicznej 

przyrz�dów pomiarowych reguluj� (stan prawny na dzie�  

1 lipca 2017 r.): 

 - rozdział 3. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo  

o miarach [1] oraz 

 - rozporz�dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli 

metrologicznej przyrz�dów pomiarowych [2], 

 - rozporz�dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrz�dów 

pomiarowych podlegaj�cych prawnej kontroli 

metrologicznej oraz zakresu tej kontroli [3], 

 - rozporz�dzenia szczegółowe dla poszczególnych 

rodzajów lub grup przyrz�dów pomiarowych okre�laj�ce 

wymagania, którym powinny odpowiada� przyrz�dy 

pomiarowe podlegaj�ce prawnej kontroli metrologicznej  

i szczegółowy zakres bada� i sprawdze� wykonywanych 

podczas prawnej kontroli metrologicznej. 

Przyrz�dy pomiarowe, które mog� by� stosowane: 

   1) w ochronie zdrowia, �ycia i �rodowiska, 

   2) w ochronie bezpiecze�stwa i porz�dku 

publicznego, 

   3) w ochronie praw konsumenta, 

   4) przy pobieraniu opłat, podatków i innych 

nale�no�ci bud�etowych oraz ustalaniu opustów, kar 

umownych, wynagrodze� i odszkodowa�, a tak�e przy 

pobieraniu i ustalaniu podobnych nale�no�ci i �wiadcze�, 

   5) przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej, 

   6) w obrocie 

i s� okre�lone w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6 (tj. w rozporz�dzeniu [3]), podlegaj� prawnej kontroli 

metrologicznej. 

Przyrz�dy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub 

u�ytkowania po dokonaniu oceny zgodno�ci, które s� 

stosowane w dziedzinach, o których mowa powy�ej,  

i zostały okre�lone w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6 (tj. w rozporz�dzeniu [3]), podlegaj� w u�ytkowaniu 

prawnej kontroli metrologicznej. Okre�laj� to odpowiednio 

art. 8, ust. 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 

- Prawo o miarach [1]. 

Mo�liwo�� wprowadzania niektórych rodzajów 

przyrz�dów pomiarowych do obrotu lub u�ytkowania  

w wyniku oceny zgodno�ci wynika z przepisów: 

- ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodno�ci i nadzoru rynku [4],  

- rozporz�dzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 

2016 r. w sprawie wymaga� dla przyrz�dów pomiarowych 

[5]. 

Wprowadzanie przyrz�dów pomiarowych do obrotu 

lub u�ytkowania na podstawie oceny zgodno�ci dokonanej 

przez producenta lub jego upowa�nionego przedstawiciela, 

który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie 

zgodno�ci, zast�puje klasyczne dla prawnej kontroli 

metrologicznej etapy wprowadzania przyrz�du pomiarowego 

do obrotu lub u�ytkowania tj. zatwierdzenie typu  

i legalizacj� pierwotn�, o których b�dzie mowa w dalszej 

cz��ci artykułu. 

Prawnej kontroli metrologicznej w Polsce podlegaj� 

takie przyrz�dy pomiarowe jak drogowe cysterny 

pomiarowe, g�sto�ciomierze zbo�owe u�ytkowe  

i wzorcowe, g�sto�ciomierze oscylacyjne, manometry do 

opon pojazdów mechanicznych, przyrz�dy do pomiaru 

pr�dko�ci pojazdów w kontroli ruchu drogowego, wagi 

automatyczne (dla pojedynczych ładunków, odwa�aj�ce, 

porcjuj�ce, przeno�nikowe, wagonowe), wagi 

nieautomatyczne, wagi samochodowe do wa�enia pojazdów 

w ruchu, odwa�niki, zbiorniki pomiarowe do cieczy, 

areometry szklane – alkoholomierze i densymetry, beczki 

metalowe, mierniki poziomu d�wi�ku, tachografy 

samochodowe, wykresówki do tachografów, analizatory 
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spalin samochodowych, ciepłomier)e, pod)espoły 

ciepłomier)y (pr)elic)niki, pary c)ujników temperatury, 

pr)etworniki pr)epływu), ga)omier)e, instalacje pomiarowe 

do ci�głego i dynamic)nego pomiaru ilo�ci ciec)y innych ni� 

woda, lic)niki energii elektryc)nej c)ynnej, mas)yny do 

pomiaru pola powier)chni skór, pr)yr)�dy do pomiaru 

długo�ci tkanin, drutu, kabla, materiałów ta�mowych, 

opatrunkowych i papierowych, taksometry, wodomier)e.  

Ws)ystkie pr)yr)�dy podlegaj�ce prawnej kontroli 

metrologic)nej w Polsce s� wymienione w ro)por)�d)eniu 

Ministra Ro)woju i Finansów ) dnia 13 kwietnia 2017 r. w 

sprawie rod)ajów pr)yr)�dów pomiarowych podlegaj�cych 

prawnej kontroli metrologic)nej ora) )akresu tej kontroli [3]. 

Prawna kontrola metrologic)na, )godnie ) art. 8, ust. 2 

ustawy ) dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach [1], jest 

wykonywana pr)e): 

1) zatwierdzenie typu pr)yr)�du pomiarowego na 

podstawie badania typu – pr)ed wprowad)eniem typu 

pr)yr)�du pomiarowego do obrotu lub 

2) legalizacj� pierwotn� albo legalizacj� 

jednostkow� – pr)ed wprowad)eniem danego eg)emplar)a 

pr)yr)�du pomiarowego do obrotu lub u�ytkowania, a tak�e 

3) legalizacj� ponown� – w stosunku do pr)yr)�dów 

pomiarowych ju� wprowad)onych do obrotu lub 

u�ytkowania. Prawna kontrola metrologic)na pr)yr)�dów 

pomiarowych mo�e by� pr)eprowad)ana w: 

1) sied)ibie organu administracji miar; 

2) punkcie legali)acyjnym (punkt legali)acyjny to 

miejsce wykonywania pr)e) organy administracji miar 

c)ynno�ci )wi�)anych ) legali)acj� du�ej ilo�ci okre�lonych 

rod)ajów pr)yr)�dów pomiarowych u producenta, importera 

albo u pr)edsi�biorcy dokonuj�cego napraw lub instalacji); 

3) miejscu )ainstalowania lub u�ytkowania pr)yr)�du 

pomiarowego, je�eli wynika to ) wymaga�; 

4) miejscu wykonywania legali)acji pierwotnej lub 

legali)acji ponownej pr)e) podmiot, któremu Pre)es 

Głównego Ur)�du Miar ud)ielił upowa�nienia do 

wykonywania legali)acji pierwotnej lub legali)acji 

ponownej  (podstawa: art. 8c ustawy ) dnia 11 maja 2001 r.  

- Prawo o miarach [1]). 

 

2. ZATWIERDZENIE TYPU 

 

Zatwierd)enie typu pr)yr)�du pomiarowego to 

potwierd)enie, w drod)e decy)ji, �e typ pr)yr)�du 

pomiarowego spełnia wymagania. Zatwierd)enie typu 

pr)yr)�du pomiarowego jest dokonywane na wniosek 

producenta lub jego upowa�nionego pr)edstawiciela. Do 

wniosku o )atwierd)enie typu doł�c)a si� dokumentacj� 

nie)b�dn� do pr)eprowad)enia badania typu, 

a w s)c)ególno�ci dokumentacj� technic)no-konstrukcyjn� 

typu pr)yr)�du pomiarowego ora) pr)ynajmniej jeden 

eg)emplar) pr)yr)�du pomiarowego repre)entuj�cy typ, 

który ma )osta� )atwierd)ony, albo wska)uje si� we 

wniosku miejsce )ainstalowania tego eg)emplar)a, je�eli 

wynika to ) wymaga�. Zło�ona dokumentacja ora) 

eg)emplar)e pr)yr)�du s� pr)edmiotem t)w. badania typu tj. 

c)ynno�ci maj�cych na celu wyka)anie, c)y pr)yr)�d 

pomiarowy danego typu spełnia wymagania i stanowi�cych 

podstaw� )atwierd)enia typu. 

Badaniami typu pr)yr)�dów pomiarowych )ajmuje si� 

Główny Ur)�d Miar. W wyniku pr)eprowad)onego badania 

typu Pre)es Głównego Ur)�du Miar mo�e wyda� 

odpowiednio decy)j� )atwierd)enia typu, )atwierd)enia typu 

) ogranic)eniami albo decy)j� odmawiaj�c� )atwierd)enia 

typu, gdy pr)yr)�d pomiarowy nie spełnia wymaga�. Ww. 

)agadnienia s� uregulowane w art. 4 pkt 10 i pkt 12, art. 8d 

ust. 1 i ust. 2, art. 8f ust. 1, ust. 2 i ust 3 ustawy ) dnia  

11 maja 2001 r. - Prawo o miarach [1].  

 

3. LEGALIZACJA PIERWOTNA, JEDNOSTKOWA,  

    PONOWNA 
 

Legali)acja to )espół c)ynno�ci obejmuj�cych 

sprawd)enie i stwierd)enie w drod)e decy)ji, po�wiadc)onej 

wył�c)nie dowodem legali)acji, �e pr)yr)�d pomiarowy 

spełnia wymagania. Legali)acja dotyc)y konkretnego 

eg)emplar)a pr)yr)�du pomiarowego. Dowodem legali)acji 

mo�e by� �wiadectwo legali)acji (dokument papierowy) lub 

cecha legali)acji (np. plomba odciskana, naklejka) 

umies)c)ana na pr)yr)�d)ie pomiarowym, po�wiadc)aj�ce 

dokonanie legali)acji. Materiały no�ników cechy legali)acji 

nie s� okre�lone w pr)episach; pr)episy mówi� jedynie, �e 

no�niki  powinny )apewnia� ich c)ytelno��, trwało�� 

i odporno�� na )nis)c)enie (§ 21 ust. 4 ro)por)�d)enia [2]). 

Legali)acja pr)yr)�dów pomiarowych jest domen� 

okr�gowych i obwodowych ur)�dów miar. Legali)acji 

pierwotnej albo legali)acji jednostkowej pr)yr)�du 

pomiarowego dokonuje si� na wniosek producenta lub jego 

upowa�nionego pr)edstawiciela albo importera. Legali)acji 

ponownej pr)yr)�du pomiarowego dokonuje si� )a� na 

wniosek u�ytkownika albo wykonawcy naprawy lub 

instalacji pr)yr)�du pomiarowego. Ww. )agadnienia s� 

uregulowane w art. 4 pkt 13, pkt 20, art. 8j ust. 1, art. 8k ust. 

1 ustawy ) dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach [1]. 

Legali)acja ponowna jest najc)��ciej wykonywanym 

elementem prawnej kontroli metrologic)nej. 

Pr)yr)�dy pomiarowe nale�y )głas)a� do legali)acji 

ponownej: 

1) pr)ed upływem okresu wa�no�ci legali)acji 

pierwotnej, albo popr)edniej legali)acji ponownej, 

2) pr)ed upływem terminu od dokonania oceny 

)godno�ci, 

3) po )ainstalowaniu w miejscu u�ytkowania, pr)ed 

upływem okresu wa�no�ci legali)acji pierwotnej, je�eli 

sprawd)enie )godno�ci ) wymaganiami jest wykonywane 

pr)ed lub po jego )ainstalowaniu w tym miejscu, 

4) w pr)ypadku )miany miejsca instalacji lub 

u�ytkowania, w którym była dokonana ocena )godno�ci albo 

legali)acja;  

5) w pr)ypadku us)kod)enia albo )nis)c)enia cech 

legali)acji lub cech )abe)piec)aj�cych naniesionych podc)as 

legali)acji, 

6)  w pr)ypadku us)kod)enia albo )nis)c)enia 

o)nac)e� lub cech )abe)piec)aj�cych naniesionych podc)as 

dokonywania oceny )godno�ci, 

7) po naprawie.  

Ws)ystkie te pr)ypadki wymienia art. 8k ust. 2 ustawy  

) dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach [1]. Sposób 

ustalania terminów legali)acji ponownej pr)yr)�dów 

pomiarowych, w tym sposób odnos)�cy si� do pr)yr)�dów 

poddanych ocenie )godno�ci o których mowa w pkt. 2 

powy�ej, )ostanie wyja�niony w c)��ci 3.2 niniejs)ego 

artykułu. 

 

3.1. Dowody legalizacji i okresy ich wa�no�ci 

Tak jak wspomniano powy�ej dowodem legali)acji 

mo�e by� �wiadectwo legali)acji (dokument papierowy) lub 

cecha legali)acji (np. plomba odciskana, naklejka) 

umies)c)ana na pr)yr)�d)ie pomiarowym. W)ór �wiadectwa 
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legalizacji został zdefiniowany w Zał�czniku nr 3 do 

rozporz�dzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli 

metrologicznej przyrz�dów pomiarowych [2], natomiast 

wzory cech legalizacji okre�la Zał�cznik nr 4 do ww. 

rozporz�dzenia.  

Wzory cech legalizacji stosowanych przez Główny 

Urz�d Miar, urz�dy okr�gowe, obwodowe, podmioty 

upowa�nione oraz wzór cechy rocznej i cechy miesi�cznej 

pokazuje rysunek nr 1. 

 

  
 

Rys. 1 Wzory cech legalizacji stosowanych przez  

(kolejno od lewej): Główny Urz�d Miar, urz�dy okr�gowe, 

obwodowe, podmioty upowa�nione oraz wzór cechy rocznej 

i cechy miesi�cznej [2] 

 

Zgodnie tre�ci� przepisu § 21 ust. 2 ww. 

rozporz�dzenia [2] na cech� legalizacji składa si� z cecha 

identyfikuj�ca urz�d podległy organowi administracji miar 

albo podmiot upowa�niony i cecha: 

1) roczna - je�eli okres wa�no�ci legalizacji wyra�ony 

jest w latach, albo 

2) roczna i miesi�czna - je�eli okres wa�no�ci 

legalizacji jest wyra�ony w miesi�cach.  

W tym miejscu nale�y tak�e wskaza� na wyst�powanie 

tzw. cech legalizacji pierwotnej o okre�lonym wzorze. Na 

przyrz�dach pomiarowych, do których odnosz� si� odr�bne 

dyrektywy Unii Europejskiej umieszcza si� cechy legalizacji 

pierwotnej o okre�lonym wzorze: 

1) pierwszy element stanowi mała litera „e”, 

zawieraj�ca w górnej cz��ci du�e litery PL, ustalone jako 

oznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w dolnej cz��ci 

wyró�nik cyfrowy identyfikuj�cy wła�ciwy urz�d miar albo 

podmiot upowa�niony; 

2) drugi element składa si� z dwóch ostatnich cyfr 

roku, w którym dokonano legalizacji, umieszczonych  

w sze�ciok�cie foremnym (podstawa: § 32 ust. 1 i ust. 2 

rozporz�dzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 

kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej 

przyrz�dów pomiarowych [2] oraz Zał�cznik Nr 6 do ww. 

rozporz�dzenia). Wzór ww. elementów takiej cechy 

legalizacji przedstawia rysunek nr 2. 

 

     
 

Rys. 2 Elementy cechy legalizacji o okre�lonym wzorze [2] 

 

Cechy takie mogły by� nanoszone przed 1 grudnia 

2015 r. na wybranych g�sto�ciomierzach zbo�owych 

u�ytkowych, manometrach do opon pojazdów 

mechanicznych, alkoholomierzach i densymetrach do 

alkoholu klasy dokładno�ci I, II i III, odwa�nikach oraz 

przyrz�dach pomiarowych b�d�cych przedmiotem decyzji 

zatwierdzenia typu EWG. Obecnie cechy te mog� by� 

nanoszone wył�cznie na odwa�nikach, na podstawie 

przepisu przej�ciowego dyrektywy 2011/17/UE, poniewa� 

wszystkie dyrektywy o których mowa w przepisie, zostały 

uchylone ww. dyrektyw� (podstawa: § 45 rozporz�dzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrz�dów 

pomiarowych [2]). 

Rodzaje dowodów legalizacji oraz okresy wa�no�ci 

legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrz�dów 

pomiarowych okre�la Tabela nr 1 zamieszczona w punkcie 1 

Zał�cznika nr 5 do rozporz�dzenia Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej 

kontroli metrologicznej przyrz�dów pomiarowych [2]. 

Przyrz�dy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub 

u�ytkowania po dokonaniu oceny zgodno�ci powinny by� 

zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy przed 

upływem terminów okre�lonych w Tabeli nr 2 

zamieszczonej w punkcie 2  Zał�cznika nr 5 do ww. 

rozporz�dzenia (podstawa: § 26 ust. 1 rozporz�dzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w 

sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrz�dów 

pomiarowych [2] oraz Zał�cznik Nr 5 do ww. 

rozporz�dzenia). 

 

3.2. Sposoby liczenia okresów wa�no�ci legalizacji 
Okres wa�no�ci legalizacji wyra�ony w: 

 1) miesi�cach – liczy si� od pierwszego dnia tego 

miesi�ca, w którym legalizacja została dokonana; 

 2) latach – liczy si� od dnia pierwszego stycznia roku 

nast�puj�cego po roku, w którym legalizacja została 

dokonana. 

Termin zgłoszenia przyrz�du pomiarowego po raz pierwszy 

do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodno�ci 

liczony jest od pierwszego dnia grudnia roku, którego 

oznaczenie zostało naniesione na przyrz�dzie podczas 

dokonywania oceny zgodno�ci (podstawa: § 26 ust. 2 

rozporz�dzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli 

metrologicznej przyrz�dów pomiarowych [2] oraz art. 8k 

ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach [1]). 

 

3.3. Cechy zabezpieczaj�ce 
Na przyrz�dach pomiarowych podlegaj�cych prawnej 

kontroli metrologicznej umieszcza si� tak�e, oprócz cech 

legalizacji, tzw. cechy zabezpieczaj�ce. Cecha 

identyfikuj�ca urz�d podległy organowi administracji miar 

albo podmiot upowa�niony jest umieszczana na przyrz�dach 

pomiarowych jako cecha zabezpieczaj�ca przed dost�pem 

osób nieuprawnionych we wszystkich miejscach 

wskazanych w: 

1) w przepisach wydanych na podstawie art. 9a pkt 1 

ustawy lub przepisach okre�laj�cych wymagania dla 

urz�dze� rejestruj�cych stosowanych w transporcie 

drogowym – tachografów samochodowych albo 

2) w decyzji zatwierdzenia typu albo 

3) przez producenta przyrz�du pomiarowego, 

w przypadku przyrz�dów pomiarowych wprowadzonych do 

obrotu lub u�ytkowania po dokonaniu oceny zgodno�ci.  

(podstawa: § 24 rozporz�dzenia Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej 

kontroli metrologicznej przyrz�dów pomiarowych [2]). 

 

3.4. Utrata wa�no�ci legalizacji 

Legalizacja traci wa�no�� w przypadku: 

1) stwierdzenia, �e przyrz�d pomiarowy przestał 

spełnia� wymagania; 

2) uszkodzenia przyrz�du pomiarowego; 

3) uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub 

cechy zabezpieczaj�cej; 

4) zmiany miejsca instalacji lub u�ytkowania 

przyrz�du pomiarowego, w którym legalizacja była 
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wykonana (podstawa: art. 8n ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. - Prawo o miarach [1]). 

Ponadto, je�eli w wyniku przeprowadzonych czynno�ci 

sprawdzenia organ administracji miar lub podmiot 

upowa�niony stwierdz�, �e przyrz�d pomiarowy nie spełnia 

wymaga�, cechy legalizacji umieszczone na przyrz�dzie 

pomiarowym podczas legalizacji uprzedniej s� kasowane za 

pomoc� znaku pokazanego na rysunku nr 3: 

 

 
 

Rys. 3 Wzór znaku stosowanego do kasowania cech legalizacji [2] 

 

Podstaw� do powy�szego stanowi tre�� przepisu § 35 

rozporz�dzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  

13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli 

metrologicznej przyrz�dów pomiarowych  [2]. 

 

4. PRAWNA KONTROLA METROLOJICZNA  
    NA PRZYKŁADZIE LICZNIKÓW ENERJII  
    ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ 
 

Liczniki energii elektrycznej czynnej w prawnej 

kontroli metrologicznej podlegaj� obecnie wył�cznie 

legalizacji ponownej. Liczniki energii elektrycznej czynnej 

podlegaj�ce prawnej kontroli metrologicznej wprowadza si� 

do obrotu w wyniku dokonania oceny zgodno�ci. (podstawa: 

§ 5 pkt 5 oraz § 6 pkt 2 rozporz�dzenia Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów 

przyrz�dów pomiarowych podlegaj�cych prawnej kontroli 

metrologicznej oraz zakresu tej kontroli [3]).  

Wcze�niej liczniki energii elektrycznej podlegały 

dodatkowo legalizacji pierwotnej i zatwierdzeniu typu. W 

praktyce do 30 pa�dziernika 2016 r. wykonywano 

legalizacje pierwotne liczników, natomiast decyzje 

zatwierdzenia typu dla liczników były wydawane przez 

Prezesa Głównego Urz�du Miar do dnia 30 pa�dziernika 

2006 r. 

Okresy wa�no�ci legalizacji liczników wprowadzonych 

do obrotu lub u�ytkowania na podstawie zatwierdzenia typu 

i legalizacji pierwotnej okre�la wiersz 10, Tabela nr 1 

zamieszczona w punkcie 1 Zał�cznika nr 5 do 

rozporz�dzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  

13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli 

metrologicznej przyrz�dów pomiarowych [2]. Okresy 

wa�no�ci legalizacji liczników energii elektrycznej czynnej 

wprowadzonych do obrotu lub u�ytkowania po dokonaniu 

oceny zgodno�ci okre�la wiersz 5, Tabela nr 2 ww. 

Zał�cznika. W obu ww. przypadkach okresy te wynosz� 15 

lat dla liczników indukcyjnych o mocy nominalnej nie 

wi�kszej ni� 30 kW, natomiast 8 lat dla pozostałych typów 

liczników. Dowodem legalizacji w przypadku liczników 

energii elektrycznej czynnej jest cecha legalizacji. 

 

5. NADCHODZ�CE ZMIANY W PRAWNEJ  
    KONTROLI METROLOJICZNEJ 
 

W ustawie Prawo o Miarach [1], w odniesieniu do 

prawnej kontroli metrologicznej, wejd� w �ycie nast�puj�ce 

zmiany: 

 - z dniem 1 stycznia 2018 r. likwiduje si� obwodowe 

urz�dy miar (zostan� one przekształcone w wydziały 

zamiejscowe okr�gowych urz�dów miar), 

 - z dniem 19 maja 2018 r. wprowadzona zostanie 

mo�liwo�� dokonywania legalizacji ponownej jednorodnej 

partii przyrz�dów metod� statystyczn�. Jednak�e legalizacji 

ponownej metod� statystyczn� b�dzie mo�na dokonywa� 

dopiero, gdy minister wła�ciwy do spraw gospodarki okre�li, 

w drodze rozporz�dzenia, sposób dokonywania legalizacji za 

pomoc� metody statystycznej, rodzaje przyrz�dów 

pomiarowych, które mog� podlega� legalizacji dokonywanej 

za pomoc� tej metody, oraz warunki jednorodno�ci partii 

przyrz�dów pomiarowych. 

W rozporz�dzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  

13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli 

metrologicznej przyrz�dów pomiarowych [2], z dniem  

1 stycznia 2018 r., wejdzie w �ycie przepis okre�laj�cy, �e 

cecha legalizacji wskazuje rok albo miesi�c i rok wa�no�ci 

legalizacji, nie za� jak obecnie, rok albo miesi�c i rok 

dokonania legalizacji. 
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LEJAL METROLOJICAL CONTROL OF MEASURINJ INSTRUMENTS 
 

This article deals with legal metrological control of measuring instruments. Presents the purpose and the methods of 

performing legal metrological control, specifies acts of law regulating legal metrological control in Poland. It also describes 

proofs of metrological verification and shows markings used in Poland on protecting and verification seals. As an example is 

given legal metrological control related to active electrical energy meters. There are also mentioned upcoming changes in 

legal metrological control, including possibility of performing subsequent verification using statistical control. 

 

Keywords: legal metrology, legal metrological control of measuring instruments, verification, proof of verification. 
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Streszczenie: Praca opisuje koncepcj� wykorzystania 

akcelerometru trójosiowego, instalowanego w smartphonie, do 

pomiaru pr�dko�ci pojazdu samochodowego oraz oszacowania 

mocy nap�du przekazywanej na koła pojazdu. Analiz� wyników 

przeprowadzono na podstawie pomiarów drogowych. 

Podstawowymi opisywanymi zagadnieniami s�: kalibracja czujnika 

przyspieszenia oraz przetwarzanie sygnałów przyspieszenia o 

zmiennym czasie próbkowania urz�dzenia mobilnego. 

 
Słowa kluczowe: akcelerometr, czas próbkowania, wyznaczenie 

pr�dko�ci pojazdu, dynamika ruchu, moc. 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Głównym celem pracy jest prezentacja mo�liwo�ci 

akcelerometrów zainstalowanych w smartphonach, które 

powszechnie s� uwa�ane za "gad�ety". 

Obecnie akcelerometry trójosiowe (3D) s� umieszczane 

w praktycznie ka�dym smartphonie (urz�dzeniu mobilnym), 

dlatego zaproponowano wykorzystanie takiego 

akcelerometru w pomiarze ruchu pojazdu. Wa�ne w tej 

propozycji jest łatwe u�ycie samych akcelerometrów i ich 

zaskakuj�co dobre parametry. Opisana metodyka u�ycia 

takiego akcelerometru pozwoli na prowadzenie 

podstawowych testów stosuj�c powszechnie dost�pn� 

technologi�, a przede wszystkim wykorzystuj�c mobilno�� i 

prac� w sieci informatycznej. Pomiar przyspieszenia dla 

pojazdów jest prostym rozwi�zaniem pozwalaj�cym na 

ocen� parametrów ich ruchu, a dalej budowanie modelu 

pojazdu w celu optymalizacji parametrów energetycznych.  

Opisane okre�lenie ruchu pojazdu przeprowadza si� 

trójetapowo: 

1. Kalibracja przetwornika przyspieszenia w smartphonie. 

2. Rejestracja sygnałów przyspiesze� przy pomocy 

dedykowanego oprogramowania dla smartphonu. 

Przykładowo, mo�e by� to Physics Toolbox Sensor 

Suite (darmowe oprogramowanie dla systemów iOS i 

Android), gdzie istnieje mo�liwo�� zapisu pomiarów w 

formacie csv. 

3. Odczytanie zapisanych wyników w komputerze PC i 

ich przetwarzanie cyfrowe. 

W badaniach wykorzystano smartphone wyposa�ony w 

12 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy, oznacza to 

znacznie gorsz� kwantyzacj� ni� w przypadku nowszych 

telefonów (obecnie rozdzielczo�� przetworników wynosi 16. 

bitów). Ponadto, wybrany został system iOS z uwagi na 

wi�ksz� stabilno�� czasu próbkowania od systemu Android. 

W artykule przedstawione zostało przetwarzanie 

sygnałów: przyspieszenie 3D � przyspieszenie 

prostoliniowe � pr�dko�� � moc wypadkowa � moc 

przekazywana z układu nap�dowego. Z uwagi na zmienny 

czas próbkowania sygnałów przyspiesze� zastosowano 

zmiennokrokowe przetwarzanie sygnałów, które jest znane z 

metod numerycznych. 

 

2. KALIBRACJA iPhone4s 

 

W przeprowadzonych pomiarach wykorzystano telefon 

iPhone 4s (data premiery 10.2011), który wyposa�ony jest w 

akcelerometr LIS331DLH (wykonany w technologii MEMS 

- microelectromechanical systems): 

• 12 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy, 

• multiplekser analogowy, 

• komunikacja I2C/SPI, 

• szybko�� transmisji danych w trybie normalnym do 

1 kHz. 

Zwykle przetwornik przyspieszenia w ka�dym 

smartphonie pracuje w zakresie -2g do 2g. Nowsze telefony 

wyposa�one s� w akcelerometry o lepszych parametrach i 

obecnym standardem jest 16 bitowe przetwarzanie 

sygnałów, ale cz�sto w zakresie ±8g. 

 Niew�tpliw� zalet� iPhone 4s jest płaska ramka, która 

umo�liwia łatw� kalibracj�. Rozkład osi akcelerometru 

został przedstawiony na rysunku 1. W przeprowadzonych 

do�wiadczeniach przyj�to, �e ruch b�dzie odbywał si� w osi 

Y, a o� Z b�dzie osi� przyspieszenia ziemskiego co oznacza, 

�e podczas pomiarów smartphone le�y „płasko”. 

 Kalibracj� przeprowadzono na płaskiej powierzchni, 

któr� ustalono przy pomocy poziomicy, sygnały 
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akcelerometru prezentuje rysunek 2. Przy zało�onym 

ustawieniu akcelerometru okre�lono bł�dy pomiaru dla 0-4s 

(na podstawie warto�ci �redniej): w osi X 0,047g, w osi Y 

0,004g i w osi Z 0,039g. 

 
Rys. 1. Osie przetwornika przyspieszenia w smartphonie 

 

 
Rys. 2. Kalibracja akcelerometru–jednostka 1g=9.81 m/s2 

Uzyskane warto�ci zostały uwzgl�dnione w 

pomiarach ruchu pojazdu w trakcie przetwarzania 

zarejestrowanych sygnałów w komputerze PC. 

 

3. OBIEKT I POMIAR 

 

Siły działaj�ce na pojazd podczas jazdy zostały 

przedstawione na rysunku 3 [1-5]. 

 

 
 

Rys. 3. Siły działaj�ce na pojazd 

Ruch pojazdu opisuje druga zasada dynamiki Newtona: 
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gdzie: FT jest sił� trakcyjn�, FDF sił� oporu powietrza, Fr 

oporem toczenia, Fg sił� grawitacyjn� zwi�zan� z 

nachyleniem terenu. Natomiast m jest ekwiwalentem masy 

zwi�zanym ze wszystkimi magazynami energii kinetycznej 

tj.: m2 – masa pojazdu i pasa�erów, m1– masa zwi�zana z 

momentem bezwładno�ci nap�du (elementy wiruj�ce), który 

jest przeliczony na karoseri� (ruch wzdłu�ny) oraz m3 – 

masa przeliczona z momentów bezwładno�ci bezpo�rednio 

zwi�zana z kołami. 

W przeprowadzonym do�wiadczeniu nachylenie terenu 

wynosiło 0%, co znacznie ułatwiło analiz� sygnałów. 

Pomiar przeprowadzono dla samochodu Saab 95 2.0T 

Kombi (�redni ekwiwalent masy przyj�to jako 1900 kg), 

smartphone umocowano w centralnym punkcie pojazdu do 

podłokietnika, dlatego jego pozycja nie była idealnie 

pozioma. Warto�� składowej ay w zakresie 0-0.8 s wynosiła 

-0,135 g i stanowiła poziom odniesienia (rys. 4). Do 

eksperymentów u�yto aplikacj� Physics Toolbox Sensor 

Suite ustawiaj�c cz�stotliwo�� próbkowania na równ� 

100 Hz (maksymalna mo�liwa cz�stotliwo��).  

 

 
Rys. 4. Pomiar przyspieszenia–jednostka 1g=9.81m/s2 

 

Przedstawione przebiegi charakteryzuj� znacz�c� 

składow� zmienn� zwi�zan� z drganiami przenosz�cymi si� 

z nap�du oraz nierówno�ciami drogi. System iOS nie jest 

systemem czasu rzeczywistego, dlatego stała cz�stotliwo�� 

próbkowania nie jest utrzymywana, jest to widoczne w 

znacznikach czasu zawartych w rejestrowanych plikach z 

danymi. Na rysunku 5 przedstawiono zmian� czasu 

próbkowania Tp podczas dokonanego pomiaru oraz 

zaznaczono lini� warto�ci �redniej. Najwi�ksza odchyłka od 

niej wynosi 1,1ms. 

 
Rys. 5. Zmienny krok próbkowania uzale�niony od systemu 

operacyjnego i procesora telefonu 

Zmienny krok próbkowania utrudnia zastosowanie 

standardowych filtrów cyfrowych, dlatego postanowiono 
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wykorzysta� zmiennokrokowe metody numeryczne 

stosowane do rozwi�zywania równa� ró�niczkowych. 

 

4. PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW 
 

Z uwagi na znaczny poziom szumów w analizie 

przyspieszenia i pr�dko�ci pojazdu pomini�to pomiary w osi 

X – przyspieszenie poprzeczne do toru jazdy. Okre�lono 

wypadkowe przyspieszenie w ruchu prostoliniowym jako: 

 

 22

yzs aaa +=    (2) 

 

Tak opisane przyspieszenie miało niektóre warto�ci 

mniejsze od 1, co jest niemo�liwe, wi�c przyj�to jako 

metod� eliminacji bł�dów pomiarowych zale�no��: 
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a przyspieszenie w ruchu prostoliniowym (gdzie 

0,135g wynika z nachylenia akcelerometru) 

 

81,91)135,0( 2
•−•+= sy aasigna   (3) 

 

Sygnał  nie był poddany filtracji tylko zastosowano 

bezpo�rednio metod� trapezów do wyznaczenia pr�dko�ci 

pojazdu (uwzgl�dniono tu zmienny krok próbkowania). 

Przyjmuj�c �redni ekwiwalent masy (masa pojazdu, 

kierowcy, paliwa wraz z przeniesionymi na pojazd 

momentami bezwładno�ci elementów wiruj�cych) 

m=1900kg okre�lono moc poruszaj�cego si� pojazdu (moc 

wypadkowa): 

 

mavPw =    (4) 

 

Wyniki przedstawiono na rysunku 6, gdzie moc 

chwilowa osi�ga warto�ci wi�ksze od 300 kW i jest to 

przypadek całkowicie nierealny, poniewa� maksymalna 

dost�pna moc badanego pojazdu to 141 kW. Oznacza to 

konieczno�� dodatkowego przetwarzania sygnałów. 

 

 
Rys. 6. Bezpo�rednie okre�lenie pr�dko�ci i mocy poruszaj�cego 

si� pojazdu 

Z powy�szego powodu poddano filtracji sygnał 

przyspieszenia  i pr�dko�ci , stosuj�c element inercyjny o 

stałej czasowej T=0,2s, którego transmitancj� zapisuje si� 

jako: 
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gdzie y jest sygnałem wyj�ciowym a u sygnałem 

wej�ciowym. 

W celu implementacji zastosowano metod� Eulera: 
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   (6) 

 

Wyniki przedstawiono na rysunku 7, gdzie równie� 

wida� du�e bł�dy w okre�leniu mocy na trzecim biegu 

(maksymalnie 140 kW). Bł�dy te s� wywołane nie 

uwzgl�dnieniem zmiany momentu bezwładno�ci nap�du 

przenoszonego przez przekładni� (zmiana biegów, im 

wy�szy bieg tym mniejszy moment). Nale�y zwróci� 

równie� uwag� na nadal du�� warto�� szumu w sygnałach. 

Okre�laj�c �redni� moc dla 3 biegu uzyskuje si� warto��  

95 kW i jest to warto�� wiarygodna, mniejsza od mocy 

maksymalnej. 

 

 
 

Rys. 7. Filtracja sygnałów przyspieszenia i pr�dko�ci w celu 

okre�lenia mocy 

Stosuj�c prost� zmiennokrokow� metod� dla T=1,1s 

uzyskuje si� najbardziej wiarygodne wyniki (rys.  8), gdzie 

maksymalna moc wypadkowa wynosi PW=90kW (dla 

t=21,5÷21,8s). 

 

 
 

Rys. 8. Filtracja przebiegu mocy - stała czasowa T = 1,1 s 
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Outatecznie znaj�c parametry pojazdu: maua pojazdu i 

kierowcy równa 1750 kg, wupółczynnik oporów toczenia 

fr=0,01, wupółczynnik oporów powietrza cd=0,31, 

płauzczyzna natarcia A=2,29m
2
 oraz g�uto�� powietrza 

�=1,225kg/m
3
, mo�na okre�li� moc przekazywan� z nap�du 

na koła pojazdu. Uwzgl�dnia ui� tu opór toczenia Fr i opór 

aerodynamiczny FDF [1]: 

 

)
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1(, 02

v
ffgmfF rrr

•
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2

1
wdDF vvACF −= ρ   (7b) 

 

W przeprowadzonych badaniach nie zmierzono 

pr�dko�ci wiatru vw, wi�c zoutała ona przyj�ta jako zerowa. 

W efekcie uzyukuje ui� przebiegi przedutawione na ryuunku 

9, których wynikiem jeut moc Pn=Pw+PDF+Pr na kołach 

pojazdu doutarczana z nap�du. Makuymalna moc wynouiła 

Pn ~110 kW dla t=21,5÷21,8u. 

 

 
 

Ryu. 9. Analiza ruchu pojazdu - bilanu mocy 

Zaprezentowane przebiegi nie u� dokładnym opiuem 

zjawiuka ruchu pojazdu, ale pozwalaj� ouzacowa� 

zapotrzebowanie na moc w trakcie rozp�dzania i 

hamowania. Autorzy nie przeprowadzili w tej pracy analizy 

niepewno�ci pomiarów uzauadniaj�c ten fakt znacznymi 

uprouzczeniami i celem bada�, którym była próba 

wykorzyutania proutych narz�dzi i uprawdzenie mo�liwo�ci 

ich utouowania. 

5. PODSUMOWANIE 

 

W artykule zoutały przedutawione wyniki przetwarzania 

uygnałów i okre�lenia pr�dko�ci pojazdu oraz mocy 

przekazywanej na koła na podutawie pomiaru przyupieuzenia 

z wykorzyutaniem akcelerometru wbudowanego w 

umartphonie iPhone 4u.  

Uzyukane rezultaty opieraj� ui� na uprowadzeniu do 

jednej oui ruchu pojazdu, filtracji i zmiennokrokowym 

przetwarzaniu uygnałów, uwzgl�dnieniu oporów ruchu i 

parametrów uamego pojazdu. 

Zaprezentowane wyniki uznano za najlepuze z uerii 

zrealizowanych ekuperymentów, ale równie� dokonano prób 

z filtracj� medianow� oraz z aprokuymacj� 

�redniokwadratow� (wykorzyutano wielomiany i funkcje 

exponencjalne) przebiegu pr�dko�ci b�d� przyupieuzenia i 

wyznaczenia mocy na tej podutawie.  

Przedutawione wyniki potwierdzaj� tez�, �e 

wykorzyutanie akcelerometru w Smatphonach jeut ukuteczne 

i mo�e by� dobrym narz�dziem do podutawowej analizy 

ruchu pojazdów uamochodowych. Ponadto, akcelerometry 

umartphonów mog� by� uwa�ane za "gad�ety", ale przy 

pomocy zmiennokrokowego przetwarzania uygnałów mo�na 

w prouty upouób okre�la� przybli�ony przebieg i parametry 

ruchu dowolnych obiektów, np. pojazdów. 

W ramach daluzych bada� planowana jeut poprawa 

zaprezentowanych powy�ej wyników i identyfikacja 

parametrów pojazdu (maua pojazdu, bezwładno�ci 

elementów wiruj�cych, wupółczynniki oporu ruchu, 

nachylenie terenu). 
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THE METHOD OF VEHICLE MOTION DETERMINATION  

BY ACCELERATIONS MEASUREMENT 
 

Currently, triaxial (3D) accelerometeru are inutalled in every umartphone, uo paper propoueu to uue uuch an 

accelerometer in vehicle motion meauurement. The work deucribeu a conception of the utilization of 3D accelerometer in 

umartphone to the determination of the car upeed and the eutimation of a power on the vehicle wheelu. The analyuiu of the 

reuultu wau conducted baued on road meauurementu. The bauic iuuueu which were diucuuued: calibration of acceleration uenuor 

and proceuuing of acceleration uignalu with variable uampling time reuulting from the propertieu of the umartphone operating 

uyutem. The umartphone (iPhone 4u) uueu the accelerometer LIS331DLH (in Microelectromechanical uyutemu technology - 

MEMS) 12-bit analog-to-digital converter for ±2g range. Moreover, the iOS uyutem (ver. 9.3.5) wau chouen becauue of the 

more utable uampling time than in the Android uyutem. The article preuentu the following uignal proceuuing: 3D acceleration 

� longitudinal vehicle acceleration � vehicle upeed � reuultant power � power tranumitted from the propuluion uyutem. 

 

Keywords: accelerometer, uampling time, vehicle upeed determination, motion dynamicu, power. 
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Streszczenie: Praca dotyczy porównania regularno�ci próbkowania 

trójosiowych czujników przyspieszenia w popularnych 

smartphone'ach, przedstawiono zestawienie czujników niektórych 

telefonów. Podstawowym analizowanym parametrem jest 

stabilno�� cz�stotliwo�ci próbkowania w zale�no�ci od u�ywanego 

systemu operacyjnego i producenta urz�dzenia. Analiz�

prowadzono tak by wybrane smartphony były wyposa�one w ró�ne 

czujniki pomiarowe - akcelerometry. Zaprezentowano przykład 

zastosowania pomiarowego - porównawczy pomiar drogowy. 

Słowa kluczowe: akcelerometr, MEMS, IMU, Android, iOS, 

cz�stotliwo�� próbkowania,  rejestracja ruchu pojazdów. 

1. WPROWADZENIE 

Pocz�tki akcelerometrów si�gaj� 1920 roku. To wtedy 

po raz pierwszy  wykonano pomiary przyspiesze�. Od tego 

momentu zacz�to rozwija� i udoskonala� rozwi�zania 

technologiczne do produkcji akcelerometrów. Przemysł 

motoryzacyjny stał si� pierwszym komercyjnym rynkiem 

czujników przyspiesze� (poduszki powietrzne). W latach 

1991-1994 firma Analog Devices sprzedała pierwsz� seri�

czujników marce Saab [3]. W 1999 roku zaproponowano 

diagnostyk� amortyzatorów samochodowych przy u�yciu 

analogowego czujnika ADXL05 [6]. Rozwój technologii 

produkcji akcelerometrów, ch�� poprawy niezawodno�ci 

pracy urz�dze� oraz ograniczenie kosztów produkcji 

doprowadziły do stworzenia urz�dze� nazwanych jako 

MEMS (ang. Micro-Electro-Mechanical-System).  

Układy MEMS s� to zminiaturyzowane urz�dzenia  

elektromechaniczne, które ł�cz� elektroniczne i mechaniczne 

elementy wykonane w mikrometrowych rozmiarach [1, 2]. 

W wyniku miniaturyzacji, malej�cych kosztów 

produkcji oraz ci�głego rozwoju elektroniki w 2006 roku 

zastosowano po raz pierwszy trójosiowy czujnik MEMS

 w konsolach do gier Nintendo Wii (podwykonawca: 

Foxconn, a MEMS wyprodukowany przez InvenSense),  

a tak�e smartphone'ach, co zapocz�tkowało stosowanie 

układów MEMS w �yciu codziennym [3]. 

Obecnie układy MEMS stosowane  

w smartphone'ach posiadaj� zintegrowane akcelerometry  

i �yroskopy oraz filtry antyaliasingowe, multipleksery 

analogowe, przetworniki analogowo-cyfrowe, układy 

transmisji danych I
2
C lub SPI [1]. Nowsze rozwi�zania, 

szczególnie firm STMicroelectronics, Bosch i InvenSense 

zawieraj� dodatkowo: równoległe przetwarzanie analogowo-

cyfrowe, programowane filtry cyfrowe, a nawet 32 bitowy 

programowany rdze� Cortex M0. Rozwi�zania takie s�

równie� wykorzystywane do mechanicznej stabilizacji 

obiektywu aparatu w smartphone'ie lub aparacie 

fotograficznym. Takie układy MEMS nazywane s�

inercjalnymi układami pomiarowymi (IMU - Inertial 

Measurement Unit) [5]. 

Celem artykułu jest przedstawienie mo�liwo�ci u�ycia 

w eksperymentach i wła�ciwo�ci pomiarowych 

akcelerometrów zainstalowanych w telefonach. Oznacza to 

okre�lenie przydatno�ci w pomiarach urz�dze�, którymi 

dysponuje obecnie prawie ka�dy człowiek i nie ma 

�wiadomo�ci ich mo�liwo�ci. Podsumowuj�c, kupuj�c 

smartphone jeste�my wła�cicielami m.in. trójosiowego 

akcelerometru, który mo�emy wykorzysta� nie tylko  

w grach i zabawach smartphonem..., ale korzystaj�c  

z dost�pnych aplikacji mo�emy wykona� pomiary 

przyspiesze�, które zostan� zarejestrowane w telefonie, 

nast�pnie przesłane przez poczt� e-mail i ostatecznie 

przetworzone "offline" w komputerze PC  

(np. z wykorzystaniem darmowego oprogramowania  

Octave, SciLab). Powy�sze rozwi�zanie wydaje si� by�

najprostszym oraz najszybszym z mo�liwych gdy� nie 

wymaga parowania z innymi urz�dzeniami, za� dost�p do 

sieci internetowej posiada praktycznie ka�dy u�ytkownik. 

Dodatkowo, podej�cie takie nie wymaga projektowania  

i wykonania układu elektronicznego, programu akwizycji  

i przetwarzania sygnałów. Wykorzystuj�c akcelerometry  

w smartphone'ach nale�y zwraca� szczególn� uwag� na 

cz�stotliwo�� próbkowania, która niestety zwykle jest 

zmienna w sposób niezale�ny od u�ytkownika.  
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Przedstawione w artykule podej�cie zwraca uwag� na 

mo�liwo�ci wykorzystania wyposa�enia obecnych telefonów 

w pomiarach ruchu obiektów, np. pojazdów. 

2. AKCELERMOETRY STOSOWANE  

    W SMARTPHONE'ACH 

Wi�kszo�� z obecnie produkowanych oraz 

u�ytkowanych na co dzie� smartphone'ów posiada 

wbudowane akcelerometry 3-osiowe, które ze wzgl�du na 

swoj� mobilno�� oraz stworzone aplikacje (np. Physics 

Toolbox Sensor Suite, Sensor Kinetics Pro) umo�liwiaj�

przeprowadzenie w łatwy sposób technicznych pomiarów 

przyspiesze�, a nast�pnie przesłania wyników w formacie 

*.csv za po�rednictwem poczty elektronicznej. Niestety 

zapis danych – struktura pliku zale�y od systemu 

operacyjnego smartphone'u (przykład 1). 

Przykład 1: Porównanie formatu zapisu sygnałów w ró�nych 

systemach operacyjnych dla oprogramowania Physics Toolbox 

Sensor Suite 

Zapis liczb dla obu rozwa�anych systemów jest inny (cz���

dziesi�tna jest oddzielona kropk� lub przecinkiem). 

Zaznaczono równie� ró�ny sposób zapisu czasu  

i w przypadku systemu iOS jest to czas systemowy zapisany  

z dokładno�ci� 10
-6

s, a w  przypadku systemu Android czas 

pomiaru zapisany z dokładno�ci� 10
-3

s. Oznacza to inny 

sposób wczytywania zarejestrowanych plików *.csv. 

W przypadku oprogramowania Sensor Kinetics Pro 

zapis czasu jest identyczny, tzn. tak jak dla systemu Android. 

W zale�no�ci od producenta oraz modelu telefonu 

instalowane s� akcelerometry ró�nych koncernów 

elektronicznych, o ró�norodnych parametrach  

i rozwi�zaniach technologicznych (tabela 1). Jednymi  

z najistotniejszych parametrów akcelerometrów s�: zakres 

mierzonych przyspiesze�, rozdzielczo�� przetwornika oraz 

maksymalna cz�stotliwo�� próbkowania ��, które wpływaj�

na dokładno�� pomiarów i ich u�yteczno��  

w eksperymentach. Wa�n� rol� pełni równie� proces 

przetwarzania mierzonych sygnałów. Wi�kszo�� MEMS 

wyposa�ona jest w multiplekser analogowy, w wyniku czego 

mierzony sygnał jest multipleksowany (3 osie), co  

w rzeczywisto�ci oznacza, �e warto�ci przyspieszenia dla 

poszczególnych osi s� przesuni�te w czasie o czas konwersji 

A/C, wprowadzaj�c opó�nienia o nieznanej warto�ci [1].  

Nale�y równie� podkre�li�, �e na jako�� przetwarzania 

sygnałów wpływa zainstalowany system operacyjny oraz 

nakładka systemowa.  

Ze wzgl�du na fakt i� wi�kszo�� udziału w rynku 

smartphone'ów przypada systemowi Android, za którym 

plasuje si� iOS, do pomiarów zastosowano telefony  

z oprogramowaniem obu producentów. Dodatkowo telefony 

zró�nicowano ze wzgl�du na dat� premiery, aby 

zaobserwowa� czy rozwój technologiczny i zastosowane 

podzespoły znacz�co wpływaj� na jako�� pomiarów. 

Zastosowane do bada� smartphone’y zostały zestawione  

w tabeli 1 wraz z danymi technicznymi poszczególnych 

modeli. Informacje o zainstalowanych akcelerometrach 

Tabela 1. Dane techniczne smartphone'ów zastosowanych podczas pomiarów.

TELEFON iPhone 4s 
ASUS Fonepad 

K004 

SONY 

XPERIA E1 

SAMSUNG 

GALAXY  

Grand Prime 

HUAWEI 

P8 Lite 

HUAWEI 

HONOR 8 

data premiery 
pa�dziernik 

2011 
luty 2013 stycze� 2014 wrzesie� 2014 kwiecie� 2015 lipiec 2016 

system 

operacyjny 
iOS 9.3.5 Android 4.1.2 Android 4.4.2 Android 5.0.2

Android 6.0 

EMUI 4.0 

Android 7.0 

EMUI 5.0 

procesor Apple A5 Intel Atom Z2460 
Qualcomm 

MSM8210 

Qualcomm 

Snapdragon 410 

Hisilicon  

Kirin 620 

Hisilicon  

Kirin 950 

liczba rdzeni, 

cz�stotliwo��

2x1GHz  

Cortex-A9 
1x1.2GHz 

2x1.20GHz 

Cortex-A7 

4x1.20GHz 

Cortex-A53 

8x1.20GHz 

Cortex-A53 

4x2.30GHz 

4x1.8GHz 

Cortex A72, A53 

RAM 512 MB 1GB 512 MB 1 GB 2GB 4 GB 

MEMS 

(accelerometr) 

STM 

LIS331DLH 

Kionix 

KXTJ9 

Bosch 

BMA250E 

Bosch 

BMC150 

Kionix 

KX023 

STM 

LSM330 

Dokumentacja 

na stronie 
www.st.com www.kionix.com 

www.bosch-

sensortec.com 

www.bosch-

sensortec.com 
www.kionix.com www.st.com 

max �� [ kHz] 1 kHz 1.6kHz 1kHz 1kHz 1.6kHz 1.6kHz 

rozdzielczo�� 12 bit 12bit 10 bit 12bit 14bit 14 bit 

Mux. analog. TAK TAK NIE TAK TAK TAK 

Zakres 

akcelerometru 
±2/±4/±8g ±2/±4/±8g ±2/±4/±8/±16g ±2/±4/±8/±16g ±2/±4/±8g ±2/±4/±6/±8/±16g 

Zakres w 

telefonie 
±2g ±2g ±2g ±4g ±4g ±8g 
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uzyskano przy zastosowaniu aplikacji Sensors Multitool 
(Android) oraz strony www.iFixit.com (iOS). Natomiast 
szczegółowe informacje dotycz�ce zastosowanych 
akcelerometrów zapisano na podstawie dokumentacji 
technicznych dost�pnych na stronie producenta. 

3. OCENA REGULARNO�CI PRÓBKOWANIA  
    NA PRZYKŁADZIE POMIARU DROGOWEGO 

Dla oceny przydatno�ci pomiarowej przeprowadzono 

eksperymenty, które opisano poni�ej. 

Wszystkie pomiary zostały poprzedzone kalibracj� (za 

wzorzec przyj�to przyspieszenie ziemskie � � ����m/s
2
), 

dla której wykorzystano wcze�niej okre�lon�  

i wypoziomowan� płask� powierzchni� (płyta plexi),  

a nast�pnie okre�lono bł�dy pomiaru przyspieszenia 

urz�dzenia mobilnego. W pomiarach ruchu pojazdu 

wykorzystano oprogramowania Physics Toolbox Sensor 

Suite (oprogramowanie dla obu systemów operacyjnych), 

gdzie dla iPhone'a ustawiono cz�stotliwo�� próbkowania 

równ� 100Hz, a dla smartphonów z systemem Android: 

najszybsz� cz�stotliwo�� próbkowania. 

W rozwa�aniach zastosowano zamiennie dwa poj�cia 

tj. cz�stotliwo�� próbkowania i okres próbkowania. 

Cz�stotliwo�� próbkowania jest wielko�ci� ustawian� przez 

zastosowane oprogramowanie, natomiast okres próbkowania 

jest istotny przy przetwarzaniu danych. 

W ramach porównawczych bada� dokonano kilku 

przejazdów ró�nymi samochodami i dokonano rejestracji 

przyspiesze� [4] z wykorzystaniem sze�ciu telefonów. 

Przykładowy pomiar z Sony Xperia E1 został przedstawiony 

na rysunku 1. Podczas pomiarów samochód poruszał si� po 

poziomej powierzchni asfaltowej z maksymalnym 

mo�liwym przyspieszeniem. Ruch prostoliniowy odbywał 

si� wzdłu� osi Y (widoczne s� chwile przeł�czania biegów: 

bieg 1 do około 6,6 s, bieg 2. do 11,4 s, bieg 3. do 22,9 s,  

a nast�pnie hamowanie i zatrzymanie pojazdu w 33,6 s). 

Rys. 1. Przykładowy pomiar z wykorzystaniem akcelerometru  

z telefonu Sony Xperia E1 - jednostk� przyspieszenia jest 1g 

Dla wybranych smartphone’ów:  iPhone 4s, Huawei Honor 8 

oraz Sony Xperia E1 przedstawiono porównanie procesu 

próbkowania  (rys. 2), dla pozostałych badanych urz�dze�

przebiegi były zbli�one. Zaprezentowane przebiegi 

przyspieszenia, charakteryzuj� si� nierównomiernym 

okresem próbkowania.  

Przedstawione wyniki, �wiadcz� o nierównomiernej 

cz�stotliwo�ci próbkowania w wykorzystanych systemach 

operacyjnych (oprogramowanie: Physics Toolbox Sensor). 

Wizualizacja okresu próbkowania została przedstawiona na 

rysunku 3, gdzie naniesiona została warto�� �rednia ���, 

wzgl�dem której wyznaczono drgania okresu próbkowania 

(� liczba próbek w zarejestrowanym przebiegu): 

���� � ��� � �����        (1) 

���� � �����������        (2) 

���
 �
	������

�����
� ����                         (3) 

Rys. 2. Porównanie przetwarzania sygnału przyspieszenia 

Rys. 3. Zmienno�� okresu próbkowania sygnałów Tp [s]

W tabeli 2 zamieszczono zestawienie bł�dów okresu 

próbkowania dla poszczególnych telefonów. Nierówno-

mierne próbkowanie mo�e prowadzi� do utraty cennych 

informacji z mierzonego sygnału, dlatego nawet w procesie 

całkowania [7] (wyznaczenie pr�dko�ci i drogi) pojawi� si�

ró�nice pomi�dzy poszczególnymi smartphone'ami (rys. 4). 

Tabela 1. Drgania czasu próbkowania poszczególnych telefonów 

Model telefonu ���� ����
iPhone 4s 0,001s 2,3% 

Asus Fonepad K004 0,6s 125% 

Sony Xperia E1 0,28s 83% 

Samsung Galaxy Grand Prime 0,039s 56% 

Huawei P8 Lite 0,044s 53% 

Huawei Honor 8 0,037s 40% 
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Przedstawione na rysunku 4 wyniki przetwarzania sygnałów 

prezentuj� (sygnały były przetwarzane metodami 

zmiennokrokowymi [7]): 

• przebieg pr�dko�ci v, który w ka�dym przypadku 

rozpoczyna i ko�czy si� na warto�ci 0 km/h - oznacza 

to poprawn�, tzn. powtarzaln� prac� MEMS oraz 

oprogramowania procesorów aplikacji lub procesorów 

,,sensor hub'', ale ró�nice w uzyskanych przebiegach 

wynikaj� z dokładno�ci pomiarowej i regularno�ci 

próbkowania całego urz�dzenia mobilnego, 

• wyznaczenie przebytej drogi, które prowadzi do 

kumulacji bł�dów, oznacza to, �e uzyskane wyniki 

maj� charakter przybli�ony. 

Rys. 4. Porównanie odtworzenia pr�dko�ci i drogi pojazdu 

Powy�sze wnioski s� wynikiem analizy rejestracji czterech 

przejazdów ró�nych marek samochodów. Porównuj�c dane 

telefonów z tabeli 1 z wynikami z tabeli 2 mo�na stwierdzi�, 

�e dla systemu Android:  

• rozmiar pami�ci RAM nie ma znaczenia na regularno��

próbkowania, 

• cz�stotliwo�� pracy oraz liczba rdzeni procesorów 

wpływa na polepszenie procesu próbkowania. 

Natomiast dla urz�dze� mobilnych z systemem iOS, 

stabilno�� cz�stotliwo�ci próbkowania zmienia si�

nieznacznie w zale�no�ci od typu urz�dzenia. 

4. PODSUMOWANIE 

Zagadnienie omówione w artykule dotyczyło 

zastosowania smartphone'ów oraz standardowych aplikacji 

do wykonania pomiarów przyspiesze�.  

W pracy zaprezentowano parametry wybranych 

akcelerometrów wykorzystywanych w smartphone'ach. 

Szczególny nacisk poło�ono na analiz� okresu próbkowania.  

Na podstawie przeprowadzonych bada� pomiarowych, 

zestawienia smartphone'ów oraz po dokonaniu analizy i 

mo�liwo�ci zastosowa� ró�nych aplikacji nasuwaj� si�

nast�puj�ce wnioski: 

1. Układy MEMS zainstalowane w smartphone'ach 

pozwalaj� na przeprowadzenie pomiaru i jego 

rejestracj�, w celu pó�niejszego przetwarzania, np. przy 

pomocy komputerów PC. 

2. MEMS stosowane w telefonach stanowi� jedne z 

nowocze�niejszych rozwi�za� w tej dziedzinie.  

3. Okres próbkowania zarejestrowanych przebiegów 

zawsze jest zmienny, nie ma znaczenia ani system 

operacyjny ani telefon, dlatego nale�y wykorzystywa�

zmiennokrokowe metody przetwarzania sygnałów. 

4. Smartphone'y z systemem iOS pozwalaj� bardziej 

precyzyjne (co 1Hz) ustawienie cz�stotliwo�ci 

próbkowania. Charakteryzuj� si� równie� mniejszymi 

bł�dami próbkowania. 
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(przyj�ty do druku) 

A COMPARISON OF SAMPLE TIME REGULARITY IN ANALOG-TO-DIGITAL 

CONVERTERS USED IN ACCELEROMETERS FOR SELECTED MOBILE DEVICES 

The work is a description of metrological properties and their comparison for triaxial acceleration sensors (MEMS - Micro-

Electro-Mechanical System, IMU - Inertial Measurement Unit) in popular and modern smartphones. A comparison of the 

components of some phones is presented. The stability of the sampling time is the basic parameter which is analyzed. 

Sampling time in analog-to-digital converters (inside MEMS units) depends on the operating system of smartphone and its 

components (processor, RAM) which are used in its construction. The analysis was performed in order to select smartphones 

which are equipped with different measuring systems - MEMS accelerometers. The Android and iOS operating systems are 

used in research. The comparative road measurement is presented as an example of measuring application with smartphones. 

Physics Toolbox Sensor Suite software (free software for iOS and Android) used in the measurement of a vehicle motion. 

Results for 3D acceleration signals processing with variable sampling time are presented and compared for different 

smartphones. 

Keywords: accelerometers, MEMS, IMU, Android, iOS, sampling frequency,  vehicle motion . 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt układu 

wykorzystuj�cego w transmisji danych kontroler DMA. Głównym 

zadaniem kontrolera jest odci��enie jednostki centralnej u�ytego 

mikrokontrolera przez bezpo�redni dost�p do jego pami�ci. 

Badanie transmisji przeprowadzono za pomoc� analizatora stanów 

logicznych LOGIC8 wraz z dedykowanym do niego 

oprogramowaniem producenta. Analiza otrzymanych wyników  

potwierdza, i� uzyskana szybko�� transmisji danych przy 

zastosowaniu kontrolera DMA jest o 16% wi�ksza ni� w przypadku 

klasycznej obsługi procesu komunikacji z zastosowaniem 

procesora. 

Słowa kluczowe: szeregowa transmisja danych, DMA, testowanie 

komunikacji. 

1. WPROWADZEJIE 

W dzisiejszym �wiecie post�p technologiczny dokonuje 

si� szybciej ni� kiedykolwiek, mi�dzy innymi poprzez 

zastosowanie półprzewodnikowych, programowalnych 

układów scalonych w przedmiotach codziennego u�ytku. 

Jako jeden z istotnych trendów rozwoju mo�na 

zaobserwowa� bardzo gwałtowny post�p technologii IoT – 

tzw. Internet rzeczy (Internet of Things). W ramach tej 

koncepcji wymagane jest zbieranie, przetwarzanie, przesył 

oraz archiwizacja znacznych ilo�ci danych na niespotykan�
dot�d skal�. Bardzo intensywnie rozwijane s� technologie 

przesyłu tak du�ych ilo�ci danych z du�� szybko�ci�. 
Metoda przesyłu danych z pomini�ciem jednostki centralnej 

mikrokontrolera z zastosowaniem kontrolera DMA 

w znacznym stopniu usprawnia i przyspiesza komunikacj�. 
Tematyka ta jest poruszana w pracach badawczych [1]. 

Opracowany układ umo�liwi pomiar szybko�ci 

przepływu informacji mi�dzy urz�dzeniem wysyłaj�cym 

i odbieraj�cym dane. Cały proces jest sterowany za pomoc�
mikrokontrolera.  Głównym celem pracy jest zbadanie

współpracy interfejsów komunikacyjnych z mechanizmem 

DMA. Zaimplementowany algorytm umo�liwi odci��enie 

jednostki centralnej mikrokontrolera. Takie rozwi�zanie 

zmniejsza czas transmisji. Na rysunku 1 została 

przedstawiona zasada działania układu komunikacyjnego, 

w którym mo�liwa jest komunikacja z zastosowaniem 

kontrolera DMA oraz bez niego. Mo�liwe s� cztery tryby 

pracy: komunikacja bez DMA, pełna komunikacja DMA 

(z pomini�ciem jednostki centralnej), komunikacja DMA 

tylko po stronie czujnika oraz komunikacja DMA tylko po 

stronie komputera. 
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Rys. 1. Schemat pogl�dowy przedstawiaj�cy istot� działania układu 

wykorzystuj�cego DMA w układach transmisji danych 

2. KOJSTRUKCJA STAJOWISKA

Opracowany układ składa si� z nast�puj�cych 

elementów: 

• Zintegrowanego dziewi�cioosiowego (9DOF) czujnika 

o symbolu LSM9DS0 (generator danych) [2], 

• Płytki developerskiej STM32F4-DISCOVERY 

(przetwarzanie danych) [3], 

• Konwertera RS232/USB (dopasowanie interfejsów 

komunikacyjnych mi�dzy mikrokontrolerem, a komputerem 

PC), 

• Komputera PC z uruchomion� aplikacj� (archiwizacja 

danych). 

Mikroprocesor STM pobiera dane z czujnika za 

po�rednictwem magistrali SPI, a nast�pnie przesyła je do 

komputera PC za po�rednictwem magistrali UART/USB. 

Proces komunikacji mo�na przedstawi� na rysunku 2. Jego 

analiza zostanie przedstawiona zgodnie z kierunkiem 

transferu danych mi�dzy blokami przedstawionymi 

na schemacie. 
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Rys. 2. Schemat sposobu poł�czenia poszczególnych bloków 

urz�dzenia wykorzystuj�cego DMA  

W stanowisku zastosowano czujnik 9DOF (ang. 

9 Degrees of Freedom) LSM9DS0, który umo�liwia 

komunikacj� za po�rednictwem magistral I2C (ang. Inter-

Integrated Circuit) oraz SPI (ang. Serial Peripheral 

Interface). Na potrzeby projektu zaimplementowano obsług�

magistrali SPI. Powodem jest maksymalna cz�stotliwo��

sygnału zegarowego, która wg danych podanych przez 

producenta dla I2C wynosi 400 kHz (tryb fast), natomiast 

dla SPI jest to 10 MHz [4][5]. Komunikacja mi�dzy tym 

modułem, a płytk� developersk� jest dwukierunkowa, 

poniewa� w pierwszym etapie transmisji nast�puje 

konfiguracja czujnika. Model komunikacji zrealizowany jest 

w trybie master-slave. 

Układem zarz�dzaj�cym wymian� danych jest 32-

bitowy mikrokontroler STM32f407VGT6 (rdze� chipa to 

ARM Coretex-M4F) wyprodukowany przez firm�

STMicroelectronics.  Zawiera on moduły umo�liwiaj�ce 

komunikacj� z urz�dzeniami za po�rednictwem ró�nych 

interfejsów szeregowych. W�ród dost�pnych opcji znajduj�

si� wspomniany wcze�niej SPI, a tak�e UART (ang. 

Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) oraz  

zmodernizowana wersja USART (ang. Universal 

Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter). 

Zastosowany mikrokontroler posiada dwa wbudowane 

kontrolery DMA, z których ka�dy mo�e obsłu�y� do o�miu 

strumieni. Kontrolery s� niezb�dne do skrócenia czasu 

transmisji danych oraz odci��enia jednostki centralnej. 

Dane pobrane z sensora s� gromadzone w pami�ci 

RAM a nast�pnie wysłane do komputera PC. W tym celu 

zastosowano dwukierunkowy interfejs transmisji szeregowej 

USART, który w warstwie ł�cza danych jest kompatybilny 

z interfejsem RS232, jednak jest coraz rzadziej stosowany. 

Obecnie, w sprz�cie komputerowym standardowo stosuje si�

uniwersalny interfejs USB (ang. Universal Serial Bus), 

który zast�pił wi�kszo�� stosowanych wcze�niej interfejsów 

komunikacyjnych, zarówno szeregowych jak i równoległych 

[6]. St�d te� wynika potrzeba zastosowania sprz�towego 

adaptera RS232/USB. 

3. PRZYKŁADOWE POMIARY 

Przeprowadzone badania polegały na wykonaniu serii 

transmisji przy ró�nych ustawieniach szybko�ci, liczby 

bajtów w ramce danych oraz powtórze�. W trakcie 

transmisji wymuszano obci��enie procesora p�tlami 

opó�niaj�cymi b�d�cymi symulacj� obci��enia procesora 

innymi zadaniami. Dokonano pomiaru czasów trwania 

transmisji przy ró�nych konfiguracjach z aktywnym 

i nieaktywnym modułem DMA. 

W celu łatwej konfiguracji opracowano struktur�

danych w postaci zdefiniowanego typu (typedef) 

LSM9DS0_Trans_x, zawieraj�cego parametry komunikacji. 

Umo�liwia to szybkie przekonfigurowanie programu mi�dzy 

kolejnymi testami, bez konieczno�ci zagł�biania si�

w struktur� kodu mikrokontrolera [7][8]. 

Tablica 1. Struktura typedef zawieraj�ca parametry transmisji 

����� ����������������

�� ���������������������������

� �����������������������
	���

�� �������������������������

�� ������������������������

�� ������������������������������������

Dwa pierwsze elementy struktury (1) i (2) pozwalaj�

wybra� dowolny dost�pny tryb pracy interfejsów SPI oraz 

USART. Dost�pne tryby to: polling – transmisja jest w pełni 

kontrolowana przez procesor, jest to tryb blokuj�cy, IT – 

transmisja jest realizowana przez procesor w trybie 

przerwaniowym, DMA – transmisja jest realizowana 

z pomini�ciem jednostki centralnej natomiast jest 

realizowana przez kontroler DMA. Trzy pozostałe elementy 

umo�liwiaj� sterowanie innymi opcjami konfiguracyjnymi 

transmisji. Element (3) definiuje liczb� odczytów wszystkich 

rejestrów wyj�ciowych (6 rejestrów) wybranego urz�dzenia 

tj. �yroskopu, akcelerometru lub magnetometru. Kolejny 

element (4) okre�la ilo�� powtórze� całego procesu. Ostatni 

element: (5) precyzuje liczb� operacji mno�enia liczb 

zmiennoprzecinkowych w p�tli opó�nienia. 

W celu dokładniejszego wyja�nienia cały proces został 

zobrazowany na rysunku 3 (na rysunku oznaczono elementy 

struktury typedef nast�puj�cymi literami: 

� - number_of_measurements_x (3),  

� - number_od_used_block_x (4), 

� - number_of_operation_in_delay_loop_x (5). 

� � ��� � � ��� �

�������� �����������
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Rys.3. Koncepcja procesu cyklicznej transmisji danych 

Aby lepiej zrozumie� rysunek nale�y zapozna� si�  

z poni�szymi zale�no�ciami: 

���� � �� � ��                            (1) 

���� � �� � ��                            (2) 

���� � ���� � ����                     (3) 

gdzie: 

���� � ��
	������������
�����
�,

���� � ��
	�����������
�,

���� � ��
	�� �������
�������. 
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W badaniach dobrano warto�ci parametrów � oraz 

� tak, aby zbada� czas przesyłu ���� = 18000 B, co 

odpowiada warto�ci prawie 18 kB, dla wszystkich 

konfiguracji obydwu interfejsów. Jednak ka�dy pomiar 

b�dzie si� ró�nił liczb� przesłanych ramek danych oraz 

liczb� bajtów znajduj�cych w pojedynczym buforze. 

 Badania zostały przeprowadzone dla pi�ciu 

przypadków nazwanych wariantami, tj. 

�� ����� � �� � ������� = 3000 ramek 6 bajtowych,�
2. ����� � ��� � ������� = 300 ramek 60 bajtowych, 

3. ����� � ���� � ������� = 30 ramek 600 bajtowych, 

4. ����� � ���� � ������� = 12 ramek 1500 bajtowych, 

5. ����� � ���� � ������� = 6 ramek 3000 bajtowych. 

Rozwi�zanie ma na celu sprawdzenie, czy 

efektywniejsze oka�e si� wysyłanie wi�kszej ilo�ci 

niewielkich porcji danych, czy mo�e lepszym rozwi�zaniem 

jest wysyłanie danych zgromadzonych w wi�kszych 

buforach. Dodatkowo, dla ka�dego z powy�szych wariantów 

uwzgl�dniono obci��enie procesora wynikaj�ce z realizacji 

innych zada�. Obci��enie to zasymulowano generuj�c p�tle 

opó�niaj�ce. Uwzgl�dniono trzy przypadki obci��enia 

procesora p�tlami wykonuj�cymi 10
18

, 10
20

 oraz 10
22

 iteracji 

mno�enia liczb zmiennoprzecinkowych równocze�nie 

z realizacj� procesu transmisji danych. Mo�liwe jest równie�

przeprowadzenie pomiarów bez symulacji obci��enia 

procesora – ten przypadek nie był jednak w ramach pracy 

analizowany. 

Teoretyczna szybko�� transmisji dla SPI i USART 

wyniosła 5,25 Mb/s. Czasy transmisji, podane 

w milisekundach,  dla przypadku 10
18

 wykonanych p�tli 

opó�nienia zostały zamieszczone w tabeli 2. 

Tablica 2. Wyniki pomiarów wykonanych analizatorem stanów 

logicznych 

Numer 

wariantu

�����������Tryb USART�

�

Tryb SPI�

m=1, 1018 p�tli opó�nienia 

Polling IT DMA 

1 

Polling 174,737 150,881 148,162

IT 174,694 150,763 148,341

DMA 174,885 150,087 148,111

2 

Polling 170,050 150,556 140,453

IT 170,160 150,672 140,619

DMA 170,084 150,666 140,462

3 

Polling 169,795 147,565 137,296

IT 169,805 149,222 137,284

DMA 169,918 147,988 137,232

4 

Polling 170,217 146,341 138,560

IT 174,305 147,420 138,623

DMA 171,874 147,468 138,526

5 

Polling 173,404 150,413 145,317

IT 173,488 153,611 145,364

DMA 174,990 153,701 145,301

4. ANALIZA WYNIKÓW 

Dane zawarte w tabeli 2 przedstawiono graficznie na

wykresie znajduj�cym si� na rysunku 4. Wyra�nie wida�, i�

najdłu�sze czasy wyst�puj� w przypadku transmisji USART 

w trybie polling, natomiast najkrótsze czasy zostały 

uzyskane w trybie DMA (po stronie USART). W przypadku 

transmisji z zastosowaniem magistrali SPI zmiana trybów 

przynosi mniej widoczne efekty. Najprawdopodobniej jest to 

spowodowane faktem, i� komunikacja z zastosowaniem SPI 

jest �ci�le okre�lona czasowo, tzn. po wysłaniu bajtu 

zawieraj�cego adres komórki przechowuj�cej interesuj�ce 

nas dane w odpowiedzi otrzymujemy ich warto��. 

Rys.4. Wykres zale�no�ci czasowych podczas przeprowadzenia 

transmisji – 1018 p�tli opó�nienia 

Komunikacj� w trybie polling przyj�to jako 

referencyjn�. Wyniki pozostałych dwóch trybów porównano 

w odniesieniu do tego trybu w celu sprawdzenia zwi�kszenia 

szybko�ci transmisji przy zastosowaniu trybów 

nieblokuj�cych w porównaniu do transmisji blokuj�cej 

jednostk� centraln�. Dodatkowo porównano obydwa tryby 

nieblokuj�ce, w tym przypadku wyniki odniesiono do trybu 

przerwaniowego, który równie� anga�uje procesor. 

Opracowano trzy wska�niki wzgl�dniej zmiany szybko�ci 

transmisji dla analizowanych trybów: 

• WPI – wska�nik wzgl�dnej zmiany szybko�ci trybu 

przerwaniowego wzgl�dem trybu polling, 

• WPD – wska�nik wzgl�dnej zmiany szybko�ci trybu 

DMA wzgl�dem trybu polling, 

• WID – wska�nik wzgl�dnej zmiany szybko�ci trybu DMA 

wzgl�dem trybu przerwaniowego. 

Powy�sze wska�niki uwzgl�dniaj� wył�cznie ten sam 

rodzaj transmisji w obydwu magistralach SPI i USART. 

Proponowane wska�niki maj� nast�puj�c� posta�: 

�� 
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� ���������          (6) 

gdzie: WPI, WPD, WID to wyznaczone wska�niki, k – liczba 

pomiarów w serii, tPolling, tIT, tDMA s� to czasy trwania 

transmisji zawarte w tabeli 2. 

Na rysunku 5 przedstawiono warto�ci współczynników 

WPIC, WPDC oraz WIDC, wyznaczonych jako �rednie 

warto�ci współczynników WPI, WPD WID obliczone dla 

wszystkich przypadków obci��enia procesora oraz 

wszystkich pi�ciu wariantów.
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Rys.5. Przedstawienie współczynników WPIC, WPDC, WIDC

Analizuj�c uzyskane wyniki mo�na sformułowa�

nast�puj�ce spostrze�enia: obydwa przypadki nieblokuj�ce 

(TI oraz DMA) w znacznym stopniu poprawiły szybko��

transmisji wzgl�dem trybu blokuj�cego, odpowiednio 

o 12,1% oraz 16,6%. Niewielka ró�nica na korzy�� trybu 

DMA została zweryfikowana w trzecim porównaniu, 

w którym w trybie DMA uzyskano o 5,2% wi�ksz� szybko��

transmisji ni� trybie TI. 

Najkrótszy czas przesyłania testowego bloku 18 kB 

danych wyniósł 137 ms dla konfiguracji poł�cze� DMA-

DMA w wariancie trzecim struktury danych (30 buforów 

600 bitowych), natomiast w najwolniejszym przypadku

proces ten trwał 538 ms przy konfiguracji pooling-DMA 

oraz maksymalnej liczbie p�tli opó�niaj�cych  wynosz�cej 

10
22

  w wariancie pierwszym (3000 buforów 6 bajtowych). 

Wynik ten nie został uj�ty cz��ci tabeli zaprezentowanej 

w artykule. Stosunek najkrótszego czasu do najdłu�szego 

uzyskany w czasie bada� wynosi prawie 4, przy przesłaniu 

tej samej porcji danych. Po okre�leniu tych warto�ci mo�na 

obliczy� całkowit� szybko�� transmisji danych: 

���������� � ������                    (7) 

Korzystaj�c ze wzoru (7) obliczono minimaln� oraz 

maksymaln� uzyskan� szybko�� transmisji uwzgl�dniaj�c�  

konieczno�� sterowania czujnikiem oraz obci��enie 

procesora innymi zadaniami (symulowane p�tle opó�nienia). 

• szybko�� minimalna: 

�������������� �
�������������

���������
� ���
	��� � ���	�����  (8) 

• szybko�� maksymalna:  

�������������� �
�������������

���������
� ���� ��	� � ��������s   (9) 

Jak wida�, obliczone warto�ci ró�ni� si� znacznie. 

Jednak, aby mo�liwe było porównanie ich z szybko�ci�

skonfigurowan� w interfejsie nale�y sobie zda� spraw�, i� do 

odbioru jednego bajtu na komputerze nale�y przetworzy� 3 

bajty na mikrokontrolerze (adres bajtu rejestru 

odczytywanego sensora przez SPI, dane pobrane z rejestru 

sensora interfejsem SPI, wysłany bajt magistral� USART). 

Szybko�� skonfigurowan� nale�y wi�c przekształci�

wyliczaj�c rzeczywist� szybko�� uwzgl�dniaj�c� rozmiar 

transmitowanej ramki danych: 

�������

�����
� �� 	 	���� �  	 �	����������������

�

�����������

�
� ���
	�����                  (11) 

W ten sposób została wyznaczona maksymalna 

teoretyczna przepustowo��. Jednak jej warto�� nie 

uwzgl�dnia przeł�czania �ródła danych za pomoc� sygnału 

Chip Select (CS) zmieniaj�cego sygnał �ródłowy w czujniku 

LSM9DS0 oraz zmiany funkcji zapis/odczyt w przypadku 

interfejsu SPI, co jest do zaobserwowania na przebiegach 

uzyskanych z analizatora stanów logicznych. 

5. PODSUMOWANIE 

W artykule potwierdzono, �e zastosowanie kontrolera 

DMA poprawiło pr�dko�� transmisji o ponad 16%. 

Przedstawiono przyj�t� metodologi� bada�, uzyskane wyniki 

pomiarowe czasu transmisji dla jednej serii pomiarowej 

(obci��enie procesora 10
18

 p�tlami opó�niaj�cymi) oraz 

analiz� otrzymanych wyników. 

 Obliczone w ostatnim rozdziale wska�niki 

uwidaczniaj� ró�nice szybko�ci transmisji wynikaj�ce 

z konfiguracji sprz�towej. Najlepszy efekt uzyskano przy 

pełnym przej�ciu transmisji przez DMA. Ró�nica wyniosła 

16,6% w porównaniu do sytuacji, w której jednostka 

centralna musiała obsługiwa� proces komunikacji. Warto 

tak�e doda�, �e transfer z zastosowaniem DMA 

w porównaniu do transferu za pomoc� przerwa� jest równie�

efektywniejszy, w tym przypadku o 5,2%.  

Uzyskano efektywn� przepustowo�� równ� 60% 

przepustowo�ci teoretycznej, co jest dobrym wynikiem 

uwzgl�dniaj�c fakt, �e w trakcie przesyłu danych musiała 

odbywa� si� tak�e rekonfiguracja czujnika za pomoc�

sygnału CS. Mo�na przypuszcza�, �e dobranie innego typu 

czujnika, nie wymagaj�cego przeł�czania sygnałów oraz 

zastosowanie zoptymalizowanej struktury danych spowoduje 

dalsze poprawienie wyników. 
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THE USE OF DMA IN SERIAL DATA TRANSMISSION SYSTEMS

In this pfper futhors proved thft DMA controller hfve positive effect on the serifl trfnsmission process. Firstly, wfs 

presented f scheme with principles of the device using DMA controller. The strefm of dftf sent from sensor cfn use one of 

four modes, it mefns: without DMA, with DMA on sensor side, with DMA on PC side fnd with DMA on both sides. The 

mfin device wfs fssembled with following modules: LSM9DS0 sensor fs f dftf generftor, STM32F4 ARM microcontroller 

for dftf trfnsmssion, USART-USB converter fnd PC computer fs f dftf refder. The mfin module is the ARM 

microcontroller which controls whole process. Additionflly, futhors present used trfnsmission interffces working between 

the modules. In resefrch 18 kB of dftf is send from the sensor to the computer fnd time of dftf trfnsmission is mefsured. 

There fre different structures of dftf frfme in rfnge of 3000 buffers contfining 6b of dftf to 6 buffers contfining 3000b. The 

speed for the SPI fnd UART fmounted to 5.25 Mb/s. The times for the cfse: 10
18

 executed delfy loops fre presented in Tfble 

2 fnd fre given in milliseconds. In result trfnsmission fully controlled by DMA is 16,6% ffster thfn CPU controlled one 

(pulling mode) fnd 5,2% ffster thfn CPU utilizing interrupts. Trfnsmission controlled by CPU utilizing interrupts is 12,1% 

ffster thfn CPU controlled one (in pulling mode). The ffstest trfnsmission fchieved 60% of theoreticfl trfnsmission speed. 

Keywords: serifl duplex trfnsmission, direct memory fccess, communicftion testing, performfnce fnflysis. 
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KALIBRACJA MIERNIKA FAZY Z ODNIESIENIEM WYNIKU POMIARU  

DO PA�STWOWEGO WZORCA JEDNOSTKI MIARY K�TA PŁASKIEGO 
 

 

Jerzy SZUTKOWSKI
�

 

Główny Urz�d Miar, Laboratorium Elektryczno�ci i Magnetyzmu 

tel.: 22 581 9282             e-mail j.szutkowski@gum.gov.pl 

 

Streszczenie: W referacie zaprezentowano metod� do pomiaru 

warto�ci k�ta przesuni�cia fazowego pomi�dzy sygnałami pr�du 

i napi�cia przemiennego z odniesieniem wyniku pomiaru do 

pa�stwowego wzorca jednostki miary k�ta płaskiego, 

z wykorzystaniem enkodera inkrementalnego. Opracowana metoda 

pomiarowa ma zastosowanie do pomiaru warto�ci k�tów przesuni�� 

fazowych pomi�dzy sygnałami o znacznej amplitudzie  

i znacznej ró�nicy warto�ci tych amplitud. Spójno�� pomiarowa 

pomiaru k�tów mi�dzy sygnałami elektrycznymi jest najcz��ciej 

odnoszona do Pa�stwowego wzorca jednostek miar czasu  

i cz�stotliwo�ci. W przypadku pomiarów k�ta mi�dzy sygnałami 

pr�du i napi�cia w elektroenergetyce zapewnienie spójno�ci 

pomiarowej do wzorca czasu i cz�stotliwo�ci jest bardzo kłopotliwe 

ze wzgl�du na du�e warto�ci amplitud mierzonych sygnałów oraz 

na wyst�puj�ce du�e ró�nice warto�ci amplitud.  

 

Słowa kluczowe: k�t fazowy, współczynnik mocy, pr�d AC, moc 

i energia pr�du AC, licznik energii elektrycznej pr�du AC. 

 

1. WST�P 

 

Przesuni�cie fazowe jest to ró�nica pomi�dzy dwiema 

warto�ciami fazy fali lub przebiegu czasowego. Ta definicja 

przesuni�cia fazowego dotyczy sygnałów okresowych o tym 

samym okresie T i o tym samym kształcie.  Dla sygnałów 

sinusoidalnych  jakimi s� pr�d i napi�cie o tej samej 

cz�stotliwo�ci 50 Hz (tym samym okresie T), przesuni�cie 

fazowe okre�la si� na podstawie przej�cia sygnałów przez 0 

od ujemnych warto�ci do dodatnich (rys. 1 ). Dla takich 

sygnałów przesuni�cie fazowe okre�la si� wzorem 

ϕ=360°τ/T. Z uwagi na fakt, �e faza przebiegu zazwyczaj 

podawana jest w radianach lub w stopniach k�towych 

równie� i przesuni�cie fazowe wyra�one jest w tych samych 

jednostkach. 

 

�

�

Rys. 1 Ilustracja przesuni�cia fazowego dwóch sygnałów 

 

Warto�� k�ta przesuni�cia fazowego jest istotn� 

warto�ci� w wielu dziedzinach fizyki i techniki. Znajomo�� 

warto�� k�ta przesuni�cia fazowego mi�dzy pr�dem  

a napi�ciem pozwala na wyznaczenie współczynnika mocy 

PF, którego warto�� okre�lona jest przez warto�� cosinusa 

k�ta mi�dzy wektorem napicia i pr�du. W dalszej kolejno�ci 

znajomo�� warto�� k�ta przesuni�cia fazowego jest równie� 

niezb�dna do obliczenie warto�ci mocy czynnej pobieranej 

przez dany odbiornik energii elektrycznej. 

Moc czynna w obwodzie o wymuszeniu sinusoidalnym 

jest wielko�ci� równ� iloczynowi modułów warto�ci 

skutecznych napi�cia i pr�du oraz cosinusa k�ta przesuni�cia 

fazowego mi�dzy wektorem napicia i pr�du.  

Gdy obci��enie �ródła napi�cia sinusoidalnego ma 

charakter indukcyjny (lub pojemno�ciowy) to mi�dzy 

napi�ciem i pr�dem mo�e wyst�powa� znaczna ró�nica faz. 

Warto�� k�ta przesuni�cia fazowego decyduje o ilo�ci 

przekazywanej mocy do obci��enia. Współczynnik cosϕ 

odgrywa wi�c ogromn� rol� w praktyce. Do pomiaru k�ta 

przesuni�cia k�ta fazowego mog� s� stosowane cyfrowe 

mierniki cz�stotliwo�ci, pozwalaj� one na pomiar odst�pu 

czasu mi�dzy sygnałami podanymi na dwa wej�cia 

przyrz�du. Sygnały przesuni�te w fazie doł�cza si� 

odpowiednio do dwu wej�� miernika. Z pomiaru czasu 

odst�pu τ mi�dzy przej�ciem przez zero obu sygnałów 

i z pomiaru okresu T, mo�na wyznaczy� przesuni�cie fazowe 

� mi�dzy sygnałami.  

Znane s� tak�e fazomierze cyfrowe zawieraj�ce 

równie� dwa wej�cia, do których doprowadzone s� dwa 

sygnały o takiej samej cz�stotliwo�ci, przesuni�te w fazie o 

k�t ϕ. 

Sygnały te podawane s� na wej�cia dwóch detektorów 

przej�cia przez zero. Ostatnio coraz cz��ciej stosowane s� 

algorytmiczne metody pomiaru fazy, poprzez próbkowanie 

doł�czanych sygnałów. Przesuni�cie fazowe mo�na tak�e 

zmierzy� za pomoc� oscyloskopu dwukanałowego. 

 

2. OPIS METODY  

 

W przypadku stosowania cyfrowych mierników 

pozwalaj�cych na pomiar odst�pu czasu mi�dzy sygnałami, 

spójno�� pomiarowa zawsze odnosi si� do wzorca czasu. 

Przyrz�dy i metody te, s� stosowane dla sygnałów 

wej�ciowych o niezbyt du�ych amplitudach, nie 

przekraczaj�cych zazwyczaj warto�ci 10 V. 

Natomiast dla sygnałów wej�ciowych o amplitudach 

powy�ej 10 V, a w szczególno�ci gdy sygnały te ró�ni� si� 

znacznie wielko�ci� amplitudy, to metody te s� mało 
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przydatne ze wzgl�du na trudno�� okre�lenia momentu czasu 

przej�cia sygnałów przez zero ka�dego z sygnałów. 

W referacie została zaprezentowana opracowana  

w Głównym Urz�dzie Miar metoda pomiarowa, która 

zrealizowana jest w oparciu o system pomiarowy 

przedstawiony na rysunku 2. Zaproponowany system 

pomiarowy pozwala mierzy� przesuni�cie fazowe mi�dzy 

sygnałem napi�cia a sygnałem pr�du przemiennego  

o amplitudach znacznie wi�kszych ni� 10 V i mog�cych si� 

ró�ni� warto�ciami amplitud. Pozwala wyznaczy� 

charakterystyk� kalibrowanego miernika fazy. Prezentowany 

system pomiarowy ma zastosowanie do pomiaru k�ta 

fazowego mi�dzy sygnałem pr�du a sygnałem napi�cia 

przemiennego wyst�puj�cych w sieciach energetycznych. 

System pomiarowy, pozwala na zamian� warto�ci 

mierzonego k�ta przesuni�cia fazowego mi�dzy sygnałem 

pr�du i napi�cia na warto�� k�ta płaskiego. System 

wykonany według przedstawionego układu, zapewnienia 

spójno�ci pomiarow� dla mierzonego k�ta przesuni�cia 

fazowego mi�dzy wektorami sygnału pr�du i napi�cia 

przemiennego wprost od pa�stwowego wzorca k�ta 

płaskiego. Za pomoc� systemu pomiarowego realizowana 

jest wi�c spójno�� pomiarowa od pa�stwowego wzorca 

jednostki miary k�ta płaskiego a nie od pa�stwowego 

wzorca czasu jak w przypadku fazomierzy elektronicznych. 

Pa�stwowy wzorzec jednostki miary k�ta płaskiego to 

stanowisko pomiarowe słu��ce do wzorcowania pryzm 

wielo�ciennych, płytek k�towych przywieralnych i podziałek 

k�towych. Stanowisko składa si� z precyzyjnego stołu 

obrotowego z ło�yskowaniem powietrznym oraz 

autokolimatora fotoelektrycznego bardzo wysokiej 

rozdzielczo�ci (0,005”). Odtwarzanie jednostki miary k�ta 

realizowane jest poprzez podział k�ta pełnego. 

 

3. SYSTEM POMIAROWY  

 

Schemat blokowy systemu pomiarowego 

przedstawiono na rysunku 2. W skład systemu pomiarowego 

wchodzi: 

1. licznik impulsów (np. cz�sto�ciomierz z funkcj� 

zliczania   impulsów), 

2. fazomierz lub inny przyrz�d mierz�cy k�t fazy dla 

sygnałów pr�du przemiennego o amplitudach  230 V, np. 

wzorcowy licznik energii z funkcj� pomiaru fazy, 

3.  urz�dzenie dopasowuj�ce enkoder z licznikiem 

impulsów,  

4.  elektromechaniczny przesuwnik fazy, 

5. enkoder. 

Zasadniczymi elementami systemu pomiarowego s� 

elektromechaniczny przesuwnik fazy oraz enkoder.  

W systemie pomiarowym został zastosowany enkoder 

inkrementalny. Enkodery inkrementalne s� przetwornikami 

obrotowo-impulsowymi mierz�cymi wzgl�dn� pozycj� 

k�tow� poprzez zliczanie impulsów, których ilo�� jest 

zale�na od ilo�ci znaków umieszczonych na tarczy 

podziałowej. Pomiar warto�ci k�ta systemem pomiarowym z 

enkoderem nie pozwala jednak na odczyt absolutnej pozycji 

k�towej wirnika przesuwnika fazowego. Pozycjonowanie 

systemu pomiaru k�ta z enkoderem inkrementalnym zawsze 

wymaga bazowania układu po uruchomieniu przesuwnika 

fazowego. 

 

 
 

Rys. 2. Układ blokowy systemu pomiarowego 

 

Zastosowanie enkodera wraz z przesuwnikiem fazy 

pozwala na zamian� warto�ci k�ta fazowego na warto�ci 

k�ta płaskiego. Zale�no�ci te s� wzgl�dem siebie 

proporcjonalne. Istotnym elementem systemu pomiarowego 

jest równie� licznik impulsów, którym mo�e by� 

cz�sto�ciomierz z mo�liwo�ci� zliczania liczby impulsów. 

K�t przesuni�cia fazowego obliczany jest w wyniku 

zliczenia liczby impulsów odpowiadaj�cej k�towi obrotu 

wirnika i obliczenie ilorazu tej liczby impulsów przez 360. 

Wirnik przesuwnika wyposa�ony jest w urz�dzenie 

zapobiegaj�ce jego obracaniu, które jednocze�nie umo�liwia 

dowolne ustawienie osi uzwojenia wirnika wzgl�dem osi 

uzwojenia stojana. Rol� t� odgrywa samohamowna 

przekładnia �limakowa przesuwnika fazowego. Obracaj�c 

wirnikiem zmieniamy warto�� fazy. Podczas zmiany 

poło�enia wirnika przesuwnika, licznik impulsów zlicza 

impulsy przychodz�ce z enkodera. Je�eli rozdzielczo�� 

k�towa zastosowanego enkodera jest du�a, (du�a ilo�� 

impulsów na obrót) to warto�� pomiaru  k�ta przesuni�cia 

fazowego mo�e by� wyznaczona z du�� dokładno�ci�. 

 

4. ZAKO�CZENIE  

 

Je�li w systemie pomiarowym zbudowanym według 

schematu z rysunku 2, zostanie  zastosowany enkoder 

inkrementalny o bardzo du�ej rozdzielczo�ci impulsów 

wyj�ciowych, to b�dzie mo�liwo�� realizacji bardzo 

dokładnego pomiaru warto�ci k�ta fazowego. I tak je�li 

zostanie zastosowany enkoder o rozdzielczo�ci 204800 

impulsów na obrót, to pomiar warto�ci k�ta przesuni�cia 

fazowego w zakresie ±180° zostanie wykonany z 

dokładno�ci�  wi�ksz� ni� ±0,002°, przy zało�eniu �e bł�d 

układu b�dzie miał 1 impuls na obrót.  Dla takiego 

przypadku, współczynnik mocy dla k�ta przesuni�cia 

fazowego o warto�ci 60° zostanie wyznaczony z 

dokładno�ci� 0,0060%. 

Jeszcze lepsze rezultaty mo�na b�dzie osi�gn�� 

stosuj�c enkoder o rozdzielczo�ci 360000 impulsów na obrót 

lub 450000 impulsów na obrót. Zastosowanie takich 

enkoderów pozwoli na uzyskanie pomiarów warto�ci k�ta 

fazowego z dokładno�ci� odpowiednio 0,001° i 0,0008°. 

Taka dokładno�� wyznaczenia bł�du warto�ci k�ta, 

odpowiada wyznaczeniu współczynnika mocy z 

dokładno�ci� 0,0030% i 0,0024%. Uzyskane dokładno�ci 

b�d� wystarczaj�ce dla  wzorcowania przyrz�dów do 



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 54/2017                                                                      219 

pomiaru fazy w tym wzorcowych liczników energii 

o najwy�szej klasie dokładno�ci. 

Dokładno�� pomiaru warto�ci k�ta fazowego b�dzie 

zale�na od rozdzielczo�ci zastosowanego enkodera i jego 

precyzyjnego zespolenia z osi� wirnika 

elektromechanicznego przesuwnika. Wszelkie luzy 

mimo�rodowego układu ustawiania zadanego k�ta fazowego 

na przesuwniku b�d� miały wpływ na dokładno�� 

i powtarzalno�� pomiaru. Bł�dy zwi�zane z tym zjawiskiem 

b�dzie mo�na zniwelowa� lub znacznie ograniczy�, poprzez 

wzorcowanie sektorowe całego zmontowanego i 

zintegrowanego stanowiska w obydwu kierunkach, za 

pomoc� wzorca k�ta  płaskiego którym jest pryzma 

wielo�cienna. Zaproponowana metoda wraz z systemem 

pomiarowym w przeciwie�stwie od innych dot�d 

stosowanych metod, pozwala mierzy� przesuni�cie k�ta 

fazowego dla sygnałów wej�ciowych o amplitudach powy�ej 

10 V a w szczególno�ci kiedy obydwa sygnały ró�ni� si� 

znacznie wielko�ci� amplitudy. Metoda ta jest przydatna  

w szczególno�ci do pomiarów przesuni�� fazowych dla 

sygnałów w sieci energetycznej niskiego napi�cia o warto�ci 

skutecznej 230 V. Zalet� proponowanego systemu 

pomiarowego jest łatwo�� jego modernizacji dla poprawy 

jego zdolno�ci pomiarowej. 

Obecnie w Samodzielnym Laboratorium 

Elektryczno�ci i Magnetyzmu Głównego Urz�du Miar 

prowadzone s� badania i pomiary z ró�nymi typami 

enkoderów. 

Dokładniejsze wyniki pomiarów warto�ci k�ta 

fazowego b�dzie mo�na uzyskiwa� jedynie poprzez 

zastosowanie enkodera o coraz wi�kszej rozdzielczo�ci. 

Widok rzeczywistego systemu pomiarowego został 

pokazany na rysunku 3. 

 

 

Rys. 3. Rzeczywisty system pomiarowy 

 

�

�

Rys. 4. Okno aplikacji licznika energii elektrycznej 

 

Przykładowe wskazanie licznika energii elektrycznej 

pełni�cego w układzie pomiarowym rol� miernika fazy 

przedstawione jest na rysunku 4, a zapis wyniku pomiaru 

skopiowany z jego  rejestru został pokazany poni�ej (rys. 5). 

 

 
 

Rys. 5. Wynik pomiaru energii elektrycznej 
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CALIBRATION OF PHASE METER WITH RELATION TO THE NATIONAL STANDARD 

OF AN ANGLE MEASDREMENT DNIT 
 

The paper presents a method for measuring the value of the phase angle between current and alternating current signals 

with reference to the national standard of the angle of flat unit, using an incremental encoder. The developed measurement 

method is used to measure the values of the phase shift angles between high amplitude signals and a significant difference in 

the values of these amplitudes. The traceability for the measurement phase of angle between electrical signals is most often 

referred to the national time and frequency standard. In the case of measuring angles between current and voltage signals in 

the power supply, it is very troublesome to ensure the consistency of the measurement with the time and frequency standard 

because of the large amplitude values of the measured signals and differences amplitude. 
 

Keywords: phase angle, power factor, AC current, AC voltage, power and AC energy, AC current meter. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono zagadnienie wpływu 

niedopasowania widmowego luksomierza na dokładno�� pomiarów 

nat��enia o�wietlenia. W rozwa�aniach uwzgl�dniono 

promieniowanie uzyskiwane przy u�yciu współcze�nie 

stosowanych do celów o�wietleniowych �ródeł �wiatła. 

Dokładno�ci pomiaru luksomierzem została zdefiniowana przez 

Mi�dzynarodow� Komisj� o�wietleniow� CIE warto�ci� bł�du f1. 

Wielko�� tego bł�du zale�y od jako�ci widmowego dopasowania 

głowicy fotometrycznej luksomierza do krzywej czuło�ci 

widmowej standardowego obserwatora kolorymetrycznego V(λ) 

okre�lanej przy u�yciu bł�du niedopasowania f’1, oraz od 

wzgl�dnego widmowego rozkładu mocy promienistej mierzonego 

�ródła �wiatła. Wykazano, �e w zale�no�ci od jako�ci korekcji 

widmowej u�ytego luksomierza, dokładno�� pomiarów b�dzie 

najmniejsza w przypadku mierzenia �ródeł LED, niezale�nie od 

warto�ci ich temperatury barwowej najbli�szej.  

 
Słowa kluczowe: luksomierz, nat��enie o�wietlenia, �ródła �wiatła. 

 

1. WST�P  
 

Wyznaczanie parametrów technicznych �ródeł �wiatła 

i o�wietlanych obiektów jest przedmiotem zainteresowania 

metrologii techniki �wietlnej. Pomiary wielko�ci �wietlnych 

stały si� popularn� praktyk� w ró�nych dziedzinach �ycia, 

pocz�wszy od fotografii a na aplikacjach przemysłowych 

ko�cz�c. Konieczno�� przeprowadzania tego rodzaju 

pomiarów nie wynika jedynie z dora�nych potrzeb 

producentów czy projektantów o�wietlenia, ale jest tak�e 

efektem wynikłym z regulacji prawnych. Na terenie Polski, 

rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy [1] 

zobowi�zuje pracodawców do przeprowadzania pomiarów 

i oceny parametrów jako�ci o�wietlenia w �rodowisku pracy. 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym rozporz�dzeniu 

pracodawca zobowi�zany jest do zapewnienia o�wietlenia 

elektrycznego o parametrach zgodnych z wymaganiami 

Polskich Norm [2]. Najcz��ciej weryfikowana jest warto�� 
nat��enia o�wietlenia przy u�yciu luksomierza 

wywzorcowanego w luksach. Zaleca si�, aby u�ywane 

luksomierze były wywzorcowane przez akredytowane 

laboratorium wzorcuj�ce tj. takie w których kalibracja 

luksomierzy, przeprowadzana jest zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumencie ISO/IEC 17025:2005 [3]. W 

Polsce przepisy metrologiczne o luksomierzach s� 

przedstawione w zarz�dzeniu nr 31 Prezesa Głównego 

Urz�du Miar z dnia 30 marca 1995 roku. W dokumencie tym 

stwierdzono, �e luksomierze musz� odpowiada� 
wymaganiom zawartym w: Publikacji CIE 69–1987 [4], PN 

83/E–04040 [5], PN 90/E – 01005 [6].  

 

2. KONSTRUKCJA I PARAMETRY LUKSOMIERZY 
 

Istnieje wiele konstrukcji tego typu mierników, 

jednak�e wszystkie musz� spełnia� podstawowe wymagania 

stawiane luksomierzom. Aby mierzone nat��enie o�wietlenia 

odpowiadało warto�ci odniesienia, miernik ten musi spełnia� 
szereg wymaga�. Musi on mie� czuło�� widmow� tak� jak 

standardowy obserwator kolorymetryczny o czuło�ci 

wzgl�dnej oka V(λ) (rys. 1), a warto�� sygnału wyj�ciowego 

z miernika ma si� zmienia� zgodnie z funkcj� kosinusa k�ta 

padania promieniowania na jego płaszczyzn� pomiarow�.  
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Rys. 1. Krzywe czuło�ci widmowej: 1 – fotoogniwa krzemowego, 

2 – głowicy fotometrycznej luksomierza 

 

Współcze�nie luksomierze składaj� si� z głowicy 

fotometrycznej oraz z elektronicznego układu analizy 

i wy�wietlania danych. Dost�pne s� tak�e aplikacje, które po 

zainstalowaniu na smartfonie oferuj� mo�liwo�� 
zarejestrowania nat��enia o�wietlenia. Warto jednak 

podkre�li�, �e s� to jedynie wska�niki, a nie przyrz�dy 

pomiarowe [7]. Cz��ci� składow� głowicy pomiarowej 

luksomierza jest detektor fotoelektryczny. Obecnie 

producenci mierników stosuj� detektory krzemowe. Warto 

jednak podkre�li�, �e czuło�� widmowa tych detektorów 

(rys. 1) w znacznym stopniu odbiega od wymaganej czuło�ci 

widmowej luksomierza V(λ), opracowanej przez 



222                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 54/2017 

Mi�dzynarodow� Komisj� O�wietleniow�. W zwi�zku z 

tym, luksomierze w swej konstrukcji zawieraj� )iltr korekcji 

widmowej (rys. 2). Zgodno�� wskaza� miernika z kosinusem 

k�ta padania �wiatła zapewnia w luksomierzu element 

rozpraszaj�cy (rys. 2).  

 

 
 

Rys. 2. Elementy składowe typowej głowicy )otometrycznej 

luksomierza: 1 – element korekcji przestrzennej, 2 – zestaw )iltrów 

absorpcyjnych korekcji widmowej, 3 – detektor 

 

Obecnie w o)ertach handlowych dost�pne s� 

luksomierze o bardzo zró�nicowanych cenach (od kilkuset 

złotych do kilku tysi�cy). Oczywistym jest, �e przyrz�dy 

o)erowane w niskiej cenie ciesz� si� du�ym 

zainteresowaniem kupuj�cych. Bardzo cz�sto ich koszt 

jednostkowy jest ni�szy od ceny wzorcowania. W zwi�zku 

z tym nale�y szczególn� uwag� zwraca� na parametry 

techniczne o)erowanych przyrz�dów. Standard ISO/CIE 

19476:2014 [8], wskazuje na 18 wielko�ci 

charakteryzuj�cych jako�� luksomierzy. Jedynymi z 

istotniejszych wymaga� dot. luksomierzy [7, 9] s� warto�ci 

bł�du korekcji widmowej f1’ oraz bł�du f1 wynikaj�cego 

z ró�nic w rozkładzie widmowym �ródła mierzonego 

i kalibracyjnego. 

 

2.1. Bł�d niedopasowania widmowego f1’ 

W praktyce pomiarowej nie ma luksomierzy, których 

czuło�� widmowa detektora została idealnie skorygowana do 

zalecanej przez Mi�dzynarodow� Komisj� O�wietleniow� 

(CIE) charakterystyki widmowej V(λ). Νa rysunkach 3 oraz 

4 zamieszczono rzeczywiste krzywe czuło�ci widmowej 

głowic )otometrycznych kilkunastu luksomierzy. Analizuj�c 

poszczególne czuło�ci widmowe mo�na dostrzec odst�pstwa 

od wymaganej charakterystyki widmowej V(λ), zarówno 

w krótko)alowym jak i długo)alowym obszarze widma. 
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Rys. 3. Charakterystyki widmowe: CIE V(λ) – wymagana krzywa 

czuło�ci widmowej, krzywe czuło�ci widmowych głowic 

)otometrycznych luksomierzy o warto�ciach bł�du f1’ < 9% 

 

Mi�dzynarodowa Komisja O�wietleniowa (CIE) 

wprowadziła parametr f1’ (1) b�d�cy miar� niedopasowania 

czuło�ci luksomierza do krzywej V(λ). Wielko�� f1’ 

de)iniowana jest przy kalibrowaniu luksomierza 

iluminantem A tj. �ródłem �arowym o Tb = 2856 K (rys. 5). 

A zatem za pomoc� jednej liczby mo�na opisa� stopie� 

niedopasowania czuło�ci głowicy luksomierza do 

wymaganej krzywej czuło�ci widmowej. 
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Rys. 4. Charakterystyki widmowe: CIE V(λ) – wymagana krzywa 

czuło�ci widmowej, krzywe czuło�ci widmowych głowic 

)otometrycznych luksomierzy o warto�ci bł�du f1’ > 9% 
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gdzie: EA(λ) – wzgl�dny rozkład widmowy mocy promieniowania, 

przy którym przeprowadzono wzorcowanie głowicy 

)otometrycznej, V(λ) – wymagana wzgl�dna czuło�� 

widmowa głowicy )otometrycznej, S(λ) – wzgl�dna 

rzeczywista czuło�� widmowa głowicy )otometrycznej. 
 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

380 420 460 500 540 580 620 660 700 740 780

w
ar

to
�c

i w
zg

l�
dn

e

długo�� fali [nm]

iluminant A

2400 K

2500 K

2800 K

3000 K

 
 

Rys. 5. Wzgl�dny rozkład widmowy mocy promienistej iluminantu 

A oraz lamp �arowych (INC) o ró�nych mocach 

 

Ze wzgl�du na dokładno�� luksomierze dzieli si� na 

cztery klasy [4]. Luksomierze o najwy�szej dokładno�ci 

(klasa L) to takie których warto�� bł�du f1’ nie przekracza 

1,5%. Dla warto�ci f1’ zawartych w przedziale (1,5%, 3%� 
luksomierz okre�lany jest jako bardzo dobrej jako�ci (klasa 

A), natomiast luksomierze �redniej jako�ci to takie, których 

warto�� bł�du f1’zawiera si� w przedziale (3%, 6%� (klasa 

B). Za luksomierze o niskiej dokładno�ci uznaje si� te 

których warto�� bł�du f1’ jest wi�ksza od 6% ale nie 

przekracza 9% (klasa C).  

Współcze�nie do o�wietlania wn�trz (pomijaj�c 

gospodarstwa domowe), z uwagi na nisk� skuteczno�� 

�wietln�, w zasadzie nie stosuje si� ju� �arowych �ródeł 

�wiatła (rys. 5). Ich miejsce zaj�ły bardziej wydajne lampy, 

do których zalicza si� �ródła wyładowcze (rys. 6, rys. 7) oraz 

diody elektroluminescencyjne LED (rys. 8) [10]. Z uwagi na 

inny mechanizm wytwarzania �wiatła, rozkłady widmowe 

emitowanego przez te lampy promieniowania ró�ni� si� od 

tego przy którym przeprowadzono wzorcowanie 

luksomierza. Jest to �ródłem bł�du pomiarowego 

oznaczanego, przez Mi�dzynarodow� Komisj� 

O�wietleniow� (CIE), jako f1. 
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Rys. 6. Wzml�dne rozkłady widmowe mocy promienistej 

�wietlówek liniowych (FL) o ró�nych barwach emitowanemo 

promieniowania 
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Rys. 7. Wzml�dne rozkłady widmowe mocy promienistej 

wysokopr��nych lamp metalohalomenkowych (MH) 
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Rys. 8. Wzml�dne rozkłady widmowe mocy promienistej LED 

 

2.2. Bł�d f1 

Warto�� bł�du luksomierza f1 informuj�cemo o wpływie 

zmiany �ródła mierzonemo na inne ni� kalibracyjne, zale�y 

od stopnia dopasowania czuło�ci widmowej fotoomniwa do 

krzywej V(λ) i od charakteru rozkładu widmowemo 

mierzonemo promieniowania (2). 

Chc�c korymowa� wyniki wskaza�, w celu okre�lenia 

prawidłowych warto�ci pomiarowych Er, nale�y wskazania 

luksomierza Ez przemno�y� przez współczynniki korekcyjne 

k (3). 
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mdzie: EZ(λ) – wzml�dny rozkład widmowy mocy promieniowania 

rozpatrywanemo �ródła �wiatła, pozostałe oznaczenia 

identyczne jak w zale�no�ci (1). 
 

zr EkE ⋅=                                           (3) 

 

 

3. WPŁYW NIEDOPASOWANIA WIDMOWEGO 

LUKSOMIERZA NA WARTO�� BŁ�DU f1 

 

W odniesieniu do trzynastu współcze�nie oferowanych 

luksomierzy (których krzywe czuło�ci widmowej 

zamieszczono na rysunkach 3 i 4) obliczono współczynniki 

korekcyjne k, uwzml�dniaj�c ró�ne rozkłady widmowe 

mierzonemo promieniowania (rys. 5-8). Pomimo identycznej 

b�d� podobnej barwy promieniowania wytworzonemo przez 

ró�ne typy lamp, współczynniki te nie b�d� miały 

jednakowych warto�ci (rys. 9). Obliczone współczynniki 

korekcji dla ró�nych typów �ródeł �wiatła, których 

promieniowanie było mierzone poszczemólnymi 

luksomierzami, przedstawiono na rysunkach od 10 do 13. 

W przypadku pomiaru promieniowania emitowanemo przez 

lampy �arowe ró�nymi luksomierzami (tak�e tymi spoza 

klasy, których warto�� bł�du f1 przekracza 9%), ró�nice w 

zarejestrowanych warto�ciach nie b�d� znaczne (rys. 10).  
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Rys. 9. Współczynniki korekcyjne dla lamp o identycznej lub 

podobnej temperaturze barwowej 
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Rys. 10. Współczynniki korekcyjne w przypadku mierzenia 

promieniowania emitowanemo przez �arówki 
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Rys. 11. Współczynniki korekcyjne w przypadku mierzenia 

promieniowania emitowanemo przez �wietlówki 
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Rys. 12. Współczynniki korekcyjne w przypadku mierzenia 

promieniowania emitowanego przez lampy metalohalogenkowe 
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Rys. 13. Współczynniki korekcyjne w przypadku mierzenia 

promieniowania emitowanego przez �ródła LED 

 

W przypadku �ródeł LED, warto�ci współczynników 

korekcyjnych, w zale�no�ci od u�ywanego luksomierza, 

przyjmuj� warto�ci zmieniaj�ce si� w granicach od 1 do 

0,78.  

 

4. WNIOSKI 

 

Na podstawie przeprowadzonych oblicze� mo�na 

sformułowa� wnioski i� im wi�ksza b�dzie ró�nica 

pomi�dzy krzyw� czuło�ci głowicy fotometrycznej 

luksomierza, a t� wymagan�, to tym w wi�kszym stopniu 

uzyskiwane wyniki b�d� uzale�nione od charakterystyki 

widmowej mierzonego promieniowania. W celu uzyskania 

prawidłowych wyników (bez wzgl�du na rodzaj 

zastosowanych �ródeł �wiatła) nale�y stosowa� takie 

fotometry, których czuło�� na promieniowanie o okre�lonej 

długo�ci fali b�dzie w jak najwi�kszym stopniu zbli�ona do 

czuło�ci krzywej V(λ). Niestety w celu dobrego 

dopasowania czuło�ci odbiorników fotoelektrycznych do 

wymaganej krzywej czuło�ci zachodzi potrzeba 

zastosowania zestawu odpowiednio dobranych filtrów 

korekcyjnych. Jednak�e �wiadomo�� tego faktu, w�ród wielu 

osób przeprowadzaj�cych pomiary luksomierzem, jest cz�sto 

niewystarczaj�ca. Cz�sto osoby te, traktuj� �wiadectwo 

wzorcowania luksomierza, jako gwarant poprawno�ci jego 

wskaza�, bez wzgl�du na rozkład widmowy mierzonego 

promieniowania. 

Autorzy w swoich kolejnych pracach, oprócz wpływu 

rozkładu widmowego �ródła �wiatła na dokładno�� 
przeprowadzanych przy u�yciu luksomierza pomiarów, 

zamierzaj� uwzgl�dni� równie� wpływ: 

- rodzaju oprawy o�wietleniowej (jej krzywej �wiatło�ci), 

- charakteru odbicia o�wietlanych powierzchni. 
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THE INFLUENCE OF SPECTRAL CORRECTION ACCURACY OF LUXMETERS  

ON ILLUMINANCE QUALITY MEASUREMENTS  
 

The paper discusses the effect of the illuminance meter (luxmeter) spectral correction mismatch on the accuracy of 

contemporary typical light source measurements. Considered are: light bulbs, fluorescent lamps, high-pressure metal halide 

lamps and LEDs. Those lamps are having different correlation color temperature. The method of determining illuminance 

meter accuracy when measured source differs from calibration source has been defined by the CIE International Lighting 

Commission as an error f1. The magnitude of this error depends on the quality of the spectral correction of the luxmeter 

photometric head to the spectral sensitivity curve of the standard photometric observer V(λ) (this inaccuracy is known as f1’) 

and the relative spectral power distribution of the radiated emitted by measured light source. Depending on the lamp type, 

luxmeter correction factors k have been calculated. It has been shown that the accuracy of measurements taken by luxmeter 

will be the weak when LEDs are measured. In that case the value of k correction factor is varying from 1 up to 0,78. In 

comparison the value of k correction factor is near 1 when the incandescent lamps are measured. 

 

Keywords: luxmeter, illuminance, light sources. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono opis struktur nowej klasy 

przetworników parametrów dwójników RC, np. (R,C) lub (C,tg�),  

pozwalaj�cych w oparciu o układ oscylatora kwadraturowego rz�du 

trzeciego na jednoczesny pomiar tych dwóch parametrów, przy 

czym zmianom jednego z parametrów odpowiadaj� zmiany 

warto�ci pulsacji sygnału wyj�ciowego przetwornika, natomiast 

zmianom warto�ci drugiego z parametrów – odpowiednio – wzrost 

lub spadek warto�ci amplitudy generowanych sygnałów. Opisano 

wybrane warianty realizacji układowych, a tak�e zalety i wady 

analizowanej klasy przetworników. 

 

Słowa kluczowe: przetwornik zmian składowych impedancji – 

cz�stotliwo��, oscylator kwadraturowy rz�du trzeciego, 

transkonduktancyjny wzmacniacz operacyjny. 

 
1. WST�P 

 

Jedn� z metod pomiaru parametrów (składowych) 

impedancji Z (lub admitancji Y=1/Z) typu RC (np. Re(Z), 

Im(Z) oraz Re(Z) / ImZ) jest metoda bazuj�ca na 

wykorzystaniu przetworników typu „parametr impedancji / 

cz�stotliwo��” pracuj�cych w układzie bezpo�rednim lub np. 

w układzie komparatora [2].  

Przetworniki takie budowane s� w oparciu o ró�ne 

warianty układowe oscylatorów ró�ni�ce si� mi�dzy innymi: 

liczb� zastosowanych elementów aktywnych / pasywnych, 

uziemieniem (lub nie) impedancji / admitancji mierzonego 

dwójnika RC i rz�dem n � 2 równania charakterystycznego 

opisuj�cego układ oscylatora [1, 3-13].  

Znane przetworniki składowych impedancji na 

cz�stotliwo�� bazuj�ce na oscylatorach rz�du n=2 

umo�liwiaj� na ogół przetwarzanie tylko jednego parametru 

impedancji, przy czym najcz��ciej parametr ten wpływa te� 
na warunki wzbudzenia oscylatora.  

Z kolei zalet� stosowanych oscylatorów, opisywanych 

równaniami charakterystycznymi wy�szych stopni ni� drugi, 

tj. np. n=3, jest mniejsza zawarto�� wy�szych 

harmonicznych w wytwarzanych oscylacjach [1, 3-13]. 

W artykule przedstawiono opis struktur nowej klasy 

przetworników parametrów dwójnika RC pozwalaj�cych w 

oparciu o układ oscylatora kwadraturowego rz�du trzeciego 

na jednoczesny pomiar dwóch parametrów, np. (C, tg�). 

2. PODSTAWOWE ZALE�NO�CI 
 

W monografii [9] wykazano, �e synteza oscylatorów 

harmonicznych jest to�sama z dwójnikow� metod� syntezy 

układu poł�cze� kilku dwójników aktywnych i biernych. 

Przykładowo, na rysunku 1 zamieszczono przykładow� 
realizacj� przetwornika jednoczesnych zmian parametrów 

dwójników RC z zastosowaniem 3 transkonduktancyjnych 

wzmacniaczy operacyjnych OTA1 – OTA3 [9, 10, 11]. 

 

  

 gm1 

 C1  C2 

 U1 
 U2 

OTA3
OTA2

OTA1

 gm2 

 gm3 

 U0 

 R0 

 C0 

 R1 
 R2 

 U0 

 
 

Rys.1. Przetwornik jednoczesnych zmian parametrów dwójników 

RC, np. (R2,C2) lub (R1, C1) lub (R2,C2) lub (C2,tg�2) lub (C1,tg�1) 

lub  (C2,tg�2) 

 

Prac� układu przetwornika według rysunku 1 opisuje 

tutaj równanie charakterystyczne rz�du n = 3 postaci 

03
3

2
210 =+++ sasasaa , gdzie [9, 10]: 

 

3210 mmm ggga = , 

)( 2211003211 CRCRCRggga mmm ++= , 

[ ]22112211003212 )( CRCRCRCRCRggga mmm ++=

2211003212103 CRCRCRgggCCCa mmm+= . 

 
Wynikaj� st�d nast�puj�ce warto�ci pulsacji oscylacji 

20 aaG =ω  i 310 aa=ω  [9,10]: 

 

2211221100 )(

1

CRCRCRCRCR
G

++
=ω    (1a) 

oraz 
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221100321210

221100321
0

)(

CRCRCRgggCCC

CRCRCRggg

mmm

mmm

+

++
=ω  (1b) 

 

Sygnałami wyj�ciowymi oscylatora s� tutaj U1, U2, 

przy czym wyst�puje dla nich cecha typowa dla oscylatorów 

kwadraturowych, tj. przesuni�cie fazowe tych napi�� 

wzgl�dem siebie o k�t �/2.  

Ponadto mo�na wykaza� [9,10], �e jedynie spełnienie 

warunku �G=�0 prowadzi do wytworzenia sygnałów 

sinusoidalnych U1 lub U2 o stałej amplitudzie, czyli do 

obowi�zywania relacji [9-12]: 

 

3

1

2

0

a

a

a

a
=                                 (2a) 

lub 

221100321210

221100321

2211221100

)(

)(

1
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mmm
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=

=
++

   (2b) 

gdzie: (Ro, C0), (R1, C1)  oraz (R2, C2)  - parametry 

dwójników RC wg na rysunku 1. Z kolei dla przyj�tych 

oznacze� tg�0=�0R0C0, tg�1=�0R1C1, tg�2=�0R2C2 relacja (2b) 

przyjmuje posta�:  

      

210321210
3
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21210
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δδδδδ

tgtgtggggCCC
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 (2c) 

Wynika st�d, �e niespełnienie relacji (2a) lub (2b) lub 

(2c) prowadzi wprost do powstania łatwo stwierdzalnych 

tłumionych lub narastaj�cych oscylacji o warto�ci pulsacji 

�0.  

Opisywane relacje (1a) - (1b) oraz (2a) - (2c) mog� by� 

znacz�co uproszczone, w szczególno�ci po 

przekształceniach [10-12]: 

a) dla 01 =R  otrzymuje si�: 
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b) dla 02 =R  otrzymuje si�: 
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c) dla RRR == 21  i CCC == 21  otrzymuje si�: 
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3. WYBRANE STRUKTURY PRZETWORNIKÓW  

    JEDNOCZESNYCH ZMIAN PARAMETRÓW  

    DWÓJNIKÓW RC 
 

Analizowany przetwornik według rysunku 1 pozwala 

zatem na pomiary dwuparametrowe – jedna składowa 

impedancji dwójnika RC ( np. (R0,C0) lub (R1, C1) lub 

(R2,C2) lub (C0,tg�0) lub (C1,tg�1) lub  (C2,tg�2)) 

przetwarzana jest wprost na sygnał wyj�ciowy U1 lub U2 o 

pulsacji �0, natomiast druga składowa impedancji 

wyznaczana jest z warunków (2a) lub (2b) lub (2c)  - tj. z 

równo�ci  amplitud sygnału U1 lub U2.  

W dalszym ci�gu rozpatrzono przypadek  realizacji 

struktur przetworników do pomiaru składowych (C0,tg�0) 

przy  zało�eniu, �e tg�= tg�1=tg�2=�0RC. Wówczas po 

uproszczeniach mo�na zapisa� [12]: 
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Równanie przetwarzania (3b) wzgl�dem drugiego 

parametru (tg�0) wynika z faktu wytworzenia i mierzalnego 

stwierdzenia sygnałów sinusoidalnych U1 lub U2 o takiej 

samej, stałej amplitudzie.  

Odpowiedni dobór nastawy warto�ci tg�=�0RC wynika 

z rozwi�zania równania (3b) wzgl�dem δtg , które jest 

równaniem kwadratowym postaci: 
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Rozwi�zanie to jest wtedy nast�puj�ce [12]: 
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gdzie const jest tu pewn� stał�. 

Warto tutaj zwróci� uwag�, �e układy tej klasy 

przetworników pozwalaj� de facto na komparacj� warto�ci 

nastawy tg�=�0RC  z tg�0. Ma to znaczenie w badaniach 

izolacji, gdy� wówczas dla małych warto�ci tg�0 =10
-4

- 10
-2

 

warto�ci nastaw (R,C) nie s� krytyczne [2,10,12]. 

Budowa przetworników przy takich zało�eniach, jest 

mo�liwa przy wykorzystaniu wła�ciwo�ci przekształcenia 
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„gwiazdautrójk�t” w wariantach A u B układu przetwornika 

przedstawionych na rysunku 2a,b i rysunku 3a,b. 
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Rys. 2. Wariant A układu przetwornika przy realizacji 

nastawy tg�=tg�1=tg�2=�0(0 ÷ 2R)C (a) i jego schemat 

zast�pczy (b) 

 
Obydwa warianty A u B układu przetwornika 

charakteryzuj� si� jednak bł�dem systematycznym  � , 

okre�lonym wzorem [12]: 
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gdzie 
2212
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RCssC
sZ A +=  (dla wariantu A)  

oraz CsRRsZ
B

2
12 2)( +=  (dla wariantu B),  

przy czym dla obydwu wariantów obowi�zuje s=j �0. 
 

a) 

 0

C

 gm1 

 R

 1
 2 OTA3

OTA2
OTA1

 gm2 

 gm3  R0 

 C0 

R

 
b) 

 

 gm1 

 C/2
 C/2

 1
 2 OTA3

OTA2
OTA1

 gm2 

 gm3 

 0

 R0 

 C0 

 R
 R

 
 

Rys. 3. Wariant B układu przetwornika przy realizacji 

nastawy tg�=tg�1=tg�2= �0R(0 ÷ C/2) (a) i jego schemat 

zast�pczy (b) 

 

Wynika to z faktu bocznikowania punktów 1 i 2 

układu przetwornika  trzeci� impedancj� powstałego trójk�ta 

Z12A,B  (por. rysunek 4) i pod tym wzgl�dem lepszy jest 

wariant B, dla którego obowi�zuje relacja [12]:  
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Rys.4. Ilustracja wpływu impedancji Z12 na bł�d systematyczny 

przetwornika � opisanego wzorem (5) 

  

4. WNIOSKI KO�COWE 

 

Zalet� przyj�tej realizacji przetwornika według rysunku 

1 jest mo�liwo�� pomiaru w tym samym czasie 2 

składowych impedancji pasywnego dwójnika typu RC, 

wybranych ze zbioru {(R0,C0),(R1, C1),  (R2,C2), (C0,tg�0 ), 

(C1,tg�1), (C2,tg�2)} przy czym jeden z tych parametrów jest 

przetwarzany wprost na cz�stotliwo�� (pulsacj� �0 – por. 

wzór (1b)), natomiast drugi parametr wyznaczany jest z kolei 

na podstawie warunków (2a) lub (2b) lub (2c) przy stało�ci 

amplitud sygnałów sinusoidalnych U1 lub U2.  

Analizowany przetwornik składowych impedancji, 

dzi�ki wykorzystaniu wła�ciwo�ci przekształcenia „gwiazdau

trójk�t”, pozwala na łatwe spełnienie (zwłaszcza w 

korzystniejszym wariancie B układu) realizacji nastaw: tg�= 

tg�1=tg�2=�0RC. 
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STRUCTURES OF SIMULTANEOUS TWO PARAMETER CHANGES  

OF TWO-PORT RC NETWORK CONVERTER WITH FREQUENCY OUTPUT 
 

In the paper the proposal of new structures of simultaneous two parameter changes of two-port RC network converter 

with frequency output is presented. The converter is based on third order quadrature oscillator (see Fig.1) where one of the 

measuring two-port parameters is converted into frequency (see Eq. (1b)), however second parameter changes  – suitably 

converted – to the  growth or the fall of amplitude value U1 or U2 of generated signals (see Eqs. (2a) – (2c)).  

The detailed processing converter variants depended on choice of component impedance parameters  (for parameter 

description - see Fig.1) from the set: {(R0,C0),(R1, C1),  (R2,C2), (C0,tg�0 ), (C1,tg�1), (C2,tg�2)}. Recapitulating, the proposed 

converter solution according to Fig.2 is suitable to processing of (C0, tg�0) RC two-port component changes. In peculiarity, 

for case tg�= tg�1=tg�2=�0RC,  the conversion equations are simplifying to the form described by Eqs. (3a) and (4b).  

The A and B analyzed converter  realization variants using the "star - triangle” transformation are presented on Fig.2a,b 

and Fig.3a,b too. Both variants A and B  are characterized however by systematic error  �  described by Eq. (5). The  

advantage of proposed  optimal converter  realization variant B is the smaller value of error � in comparison with variant A 

(see Eq.(6) and Fig.4). 

     

Keywords: impedance component changes-to-frequency converter, quadrature oscillator, transconductance amplifier. 
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Streszczenie: Jedn� z wykorzystywanych w przemy�le metod 

transportu materiałów sypkich jest transport oparty o podajniki 

�limakowe. Metoda ta wykorzystywana jest głównie podczas po-

dawania materiałów w miejsca o ograniczonym dost�pie  

oraz trudnych warunkach. Transport oparty na podajnikach �lima-

kowych posiada wiele zalet, ale wilgotno�� transportowanego 

materiału w znacz�cy sposób mo�e wpływa� na jego przebieg.  

Obecnie nie istniej� uniwersalne urz�dzenia do pomiaru wilgotno-

�ci materiałów sypkich, przez co konieczne jest prowadzenie szyb-

kiej, a zarazem dokładnej kalibracji obecnie dost�pnych urz�dze�
pomiarowych. Niniejszy artykuł przedstawia budow� stanowiska 

kalibracyjnego oraz zasad� procesu kalibracji urz�dze� do pomiaru 

wilgotno�ci materiałów sypkich transportowanych z wykorzysta-

niem podajników �limakowych. Przedstawiane w artykule stanowi-

sko kalibracyjne znajduje szerokie zastosowanie w pracach nauko-

wych oraz dydaktycznych. 

Słowa kluczowe: pomiar wilgotno�ci, podajnik �limakowy, stano-

wisko do kalibracji, materiały sypkie. 

1. WPROWADZENIE

Pomiar wilgotno�ci materiałów sypkich pełni istotn�
rol� w wielu dziedzinach przemysłu. Obecno�� wody 

ma wpływ na mo�liwo�ci ich przechowywania, wytrzyma-

ło��, wybór metody transportu, a tak�e mo�e decydowa� o 

sposobie dalszej obróbki. Odpowiedni poziom wilgotno�ci 

materiału stanowi�cego produkt ko�cowy danego procesu 

technologicznego cz�sto stanowi bardzo wa�ne kryterium 

jego jako�ci i okre�la mo�liwo�� jego dalszego wykorzysta-

nia [1].

Powszechn� metod� transportu materiałów sypkich jest 

u�ycie podajnika �limakowego (inaczej: przeno�nika �rubo-

wego). Pozwala on na bezpieczny transport materiału oraz 

dostarczanie go bezpo�rednio do odpowiednich urz�dze�
przemysłowych (komory mielenia, komory spalania, komory 

reaktorów chemicznych, itp.). Transport oparty o podajniki 

posiada jednak wad� bezpo�rednio zwi�zan� z zawarto�ci�
wody w materiale sypkim. W wyniku zbyt wysokiej wilgot-

no�ci surowca  mo�e doj�� do jego „sprasowania”, powodu-

j�cego całkowite zablokowanie �limaka [2]. W przypadku 

zastosowa� przemysłowych mo�e prowadzi� to do koniecz-

no�ci zatrzymania całego procesu produkcyjnego. Wilgot-

no�� materiału sypkiego ma wi�c kluczowe znaczenie w 

kontek�cie jego transportu, a kontrolowanie jej warto�ci ma 

wymiar ekonomiczny.

Obecnie na rynku mo�na znale�� urz�dzenia  pozwala-

j�ce na pomiar z ró�n� dokładno�ci� wilgotno�ci materiałów 

sypkich transportowanych przeno�nikiem �rubowym.  Cech�
wspóln� tych układów jest konieczno�� ich kalibracji,  wy-

nikaj�ca bezpo�rednio z fizycznych podstaw ich funkcjono-

wania. W wi�kszo�ci przypadków zjawiska te powi�zane s�
z rodzajem badanego materiału sypkiego oraz parametrami 

pracy podajników �limakowych. Obecnie nie istniej� uni-

wersalne metody pomiaru, co oznacza, �e procedura kalibra-

cji urz�dze� pomiarowych do wyznaczania wilgotno�ci 

materiałów sypkich transportowanych w przeno�nikach 

�rubowych  odgrywa bardzo du�e znaczenie [3].  

2. WILGOTNO�� MATERIAŁÓW SYPKICH

2.1. Podział i specyficzne cechy materiałów sypkich
Wspóln� cech� wszystkich materiałów sypkich, stano-

wi�cych ponad połow� wszystkich materiałów wykorzysty-

wanych gospodarczo [1] jest strukturalny układ ciało stałe-

gaz (zazwyczaj powietrze). Ilo�ciowe proporcje tych dwóch 

faz zale�� w znacznej mierze od wymaga� wynikaj�cych z 

realizowanego procesu. W  zastosowaniach przemysłowych 

powy�szy dwufazowy układ praktycznie nie wyst�puje. Jest 

to bezpo�rednio zwi�zane z wyst�powaniem wilgoci w po-

wietrzu atmosferycznym, w zwi�zku z czym w rzeczywisto-

�ci powstaje układ trójfazowy: ciało stałe-ciecz-gaz. Z uwagi 

na wła�ciwo�ci adsorpcyjne wody, cechuje si� on du�ym 

zró�nicowaniem wła�ciwo�ci i du�� liczb� czynników 

wpływaj�cych na jego makroskopow� charakterystyk�. 
Unikalno�� materiałów sypkich oraz ci�gle rosn�ca 

ilo�� operacji technologicznych z ich udziałem doprowadziły 

do konieczno�ci opracowywania nowych rozwi�za� w dzie-

dzinie techniki i teorii materiałów sypkich. Projektowanie 

wykorzystuj�cych je procesów technologicznych wymaga 

dokładnej znajomo�ci wła�ciwo�ci fizycznych wykorzysty-

wanego materiału oraz jego zachowa� w kontakcie  

z innymi substancjami. Szczególnie du�e znaczenie maj�
metody pomiaru wła�ciwo�ci materiałów sypkich,  

które bezpo�rednio wpływaj� na ich wła�ciwo�ci. 

Własno�ci fizyczno-mechaniczne materiału sypkiego 

b�d�cego o�rodkiem niejednorodnym zale�� przede wszyst-



230                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 54/2017

kim od czynników strukturalnych: granulacji i kształtu cz�-
stek, porowato�ci zło�a oraz od cieczy wypełniaj�cej prze-

strzenie pomi�dzy ziarnami [4]. 

W wi�kszo�ci przypadków przemysłowych ciecz� wy-

pełniaj�c� przestrzenie mi�dzyziarnowe jest woda. Ma ona 

bezpo�redni wpływ na cechy fizyczno-mechaniczne materia-

łów sypkich, w szczególno�ci na wytrzymało��, wła�ciwo�ci 

spr��yste, siły adhezji, współczynniki tarcia zewn�trznego i 

wewn�trznego, zdolno�� płyni�cia materiału i wiele innych. 

Wyst�powanie wody w materiale sypkim okre�la si�  
w sposób ilo�ciowy jako jego wilgotno��. Wilgotno�� mate-

riału jest ró�nie definiowana. Najcz��ciej stosowana jest 

wilgotno�� masowa (bezwzgl�dna), zdefiniowana zgodnie  

z BN-72/0520-08 jako stosunek masy wody zawartej  

w materiale do masy materiału suchego [5]: 

������������ �
��

��

� ���� �
� ��

��

� � ���� (1) 

gdzie: ������������ – wilgotno�� masowa (bezwzgl�dna), 

� – masa materiału wilgotnego, 

�� – masa wody zawartej w materiale, 

�� – masa materiału suchego. 

Masa wody �� oznacza jedynie ilo�� wody zawartej  

w materiale, która jest zwi�zana z nim fizykochemicznie  

(np. siłami adhezji), nie oznacza natomiast wody zwi�zanej 

chemicznie. W zwi�zku z tym mas�˛ wody �� okre�la si�
najcz��ciej jako ró�nice˛ miedzy masa˛ próbki wilgotnej �  

i masa˛ tej samej próbki po wysuszeniu do stałej masy  

w odpowiednio dobranej temperaturze ��. Dobór odpo-

wiedniej temperatury pozwala zapobiec wydzieleniu si�
wody krystalizacyjnej, która powstaje w wyniku cz��ciowe-

go rozkładu materiału. 

3. STANOWISKO DO KALIBRACJI

3.1. Budowa stanowiska pomiarowego 

Zaprojektowane stanowisko pomiarowe (rys. 1) po-

wstało w oparciu o 4-biegunowy silnik trójfazowy firmy 

BESEL S.A., podł�czony do przekładni nap�dzaj�cej podaj-

nik �limakowy o �rednicy 50 mm. Przeno�nik został wypo-

sa�ony w zbiornik na badany materiał z mo�liwo�ci� zwi�k-

szenia jego obj�to�ci. �limak podajnika porusza si� w rurze 

wykonanej w sposób umo�liwiaj�cy na jej szybk� wymian�
oraz monta� kalibrowanych urz�dze� pomiarowych. Kon-

strukcja urz�dzenia pozwala na umieszczenie urz�dze� po-

miarowych bezpo�rednio pod �rub� jak równie� za jej ko�-
cem. Podajnik sterowany jest za pomoc� podł�czonego do 

silnika falownika SV004iG5A-1 firmy LS Industrial Sys-

tems.

System pomiarowy został oparty o mikrokontroler wy-

posa�ony w zewn�trzne przetworniki analogowo-cyfrowe i 

cyfrowo-analogowe pozwalaj�ce na sterowanie i akwizycj�
danych z ró�nych urz�dze� pomiarowych. Komunikacja 

pomi�dzy mikrokontrolerem a peryferiami realizowana jest 

za po�rednictwem magistrali I2C umo�liwiaj�cej łatw� roz-

budow� układu pomiarowego o dodatkowe moduły.

Układ został wyposa�ony został równie� w konwerter 

pozwalaj�cy na komunikacj� z kalibrowanymi urz�dzeniami 

za po�rednictwem p�tli pr�dowej 4-20 mA. Rozwi�zanie to 

pozwala na kalibracj� praktycznie ka�dego przemysłowego 

urz�dzenia do pomiaru wilgotno�ci materiałów sypkich. 

Równolegle z pomiarami sygnałów z kalibrowanych 

urz�dze� prowadzone s� pomiary parametrów powietrza, 

które maj� bezpo�redni wpływ na warto�� wilgotno�ci prze-

przemijaj�cej Wp materiału wykorzystywanego podczas 

procesu kalibracji [6]. 

Rys. 1. Stanowisko do kalibracji urz�dze� do pomiaru wil-

gotno�ci materiałów sypkich transportowanych za pomoc� podajni-

ków �limakowych 

Rys. 2. Schemat układu pomiarowego i systemu sterowania 

System posiada tak�e mo�liwo�� bezpo�redniego ste-

rowania falownikiem wykorzystywanym do kontroli pr�dko-

�ci obrotowej podajnika �limakowego. Rozwi�zanie to po-

zwala na utrzymywanie stałej pr�dko�ci podajnika �limako-

wego, a co za tym idzie zapewnienie stałych warunków dla 

wszystkich badanych urz�dze� pomiarowych. 

3.3. Oprogramowanie do kalibracji 

�������������� �����
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��
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��������
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W aplikacji została zaimplementowana mo�liwo�� wy-

znaczania warto�ci współczynników modelu wielomianowe-

go opisuj�cego charakterystyki badanych urz�dze� pomia-
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rowych. Dodatkowo u�ytkowjik ma mo�liwo�� stosowajia 

dodatkowych filtrów pozwalaj�cych ja popraw� kształtu 

charakterystyki badajego urz�dzejia.

-programowajie pozwala tak�e ja predefijiowajie 

procedur kalibracyjjych. -zjacza to, �e mo�liwe jest okre-

�lejie czasu trwajia procesu kalibracji oraz pr�dko�ci obro-

towej podajjika �limakowego. Dodatkowo mo�liwe jest 

zdefijiowajie skokowych zmiaj pr�dko�ci obrotowej po-

dajjika �limakowego co pozwala ja badajie jej wpływu ja 

mierzoje warto�ci. 

4. PROCES KALIBRACJI W OPARCIU  
    O ZBUDOWANE STANOWISKO KALIBRACYJNE

4.1. Przygotowanie referencyjnych materiałów sypkich 
Kalibracja urz�dzejia do pomiaru wilgotjo�ci materia-

łów sypkich polega ja wyzjaczejia charakterystyki kalibra-

cyjjej dla wybrajego materiału sypkiego. W celu wyzja-

czejia tej charakterystyki kojieczje jest wykojajie kali-

browajym urz�dzejiem serii pomiarów wybrajego materia-

łu sypkiego o zjajej wilgotjo�ci. Ilo�� pujktów kalibracyj-

jych dobieraja jest w zale�jo�ci od zakresu pomiarowego  

i dokładjo�ci pomiarowej kalibrowajego urz�dzejia. 

Przygotowajie wzorcowej próbki materiału do kalibra-

cji urz�dzejia w pojedyjczym pujkcie kalibracyjjym spro-

wadza si� do przygotowajia kilograma suchego materiału 

sypkiego. Wilgotjo�� tego materiału sprawdzaja jest  

w oparciu o metod� termograwimetryczj�. Metoda ta okre-

�la wilgotjo�� w oparciu o ubytek masy, który wyst�puje 

podczas ogrzewajia substajcji. W metodach termograwime-

trii podczas ogrzewajia próbki ulatjiaj� si� składjiki takie 

jak: tłuszcze, substajcje aromatyczje, rozpuszczaljiki orga-

jiczje, dodatki chemiczje, woda oraz ijje składjiki, które 

mog� powsta� w wyjiku rozkładu termiczjego. Tak wi�c 

wilgotjo�� materiałów wyzjaczaja t� metod� to zbiór 

wszystkich składjików wyst�puj�cych w próbce, które wy-

parowuj� podczas procesu jej ogrzewajia. Niestety, wyko-

rzystuj�c metod� termograwimetrii jie ma mo�liwo�ci se-

lekcjojowajia ubytku czystej wody od ubytku ijjych skład-

jików. Kluczowe zjaczejie w tym procesie ma jedjak tem-

peratura suszejia. Dobór odpowiedjiej temperatury pozwala 

bowiem zapobiec zjawisku spalajia badajej próbki, a tym 

samym ubytkowi ijjych substajcji, jak rówjie� wydzielajiu 

wody krystalizacyjjej, która powstaje w wyjiku cz��ciowe-

go rozkładu materiału. 

Pomiar wilgotjo�ci (zawarto�ci masy suchej) wykojy-

wajy za pomoc� wagosuszarki jest pomiarem ró�jicowym, 

w wyjiku którego otrzymujemy warto�� wilgotjo�ci 

wzgl�djej: 

��������� �
��

�
� ���� �

� ���

�
�� ���� (2) 

gdzie: ��������� – wilgotjo�� masowa (wzgl�dja), 

� – masa materiału wilgotjego, 

�� – masa wody zawartej w materiale, 

�� – masa materiału suchego. 

Przygotowajy suchy materiał sypki miesza si� z odwa-

�oj�, zgodjie ze wzorem (1) ilo�ci� wody a jast�pjie 

umieszcza w hermetyczjie szczeljym pojemjiku. Z przygo-

towajego materiału pobiera si� trzy próbki o masie około  

5 gram, które słu�� do weryfikacji za pomoc� metody ter-

mograwimetryczjej, uzyskajej wilgotjo�ci materiału syp-

kiego. 

4.2. Wyznaczenie charakterystyki badanego urz�dzenia  
       pomiarowego 

Po przygotowajiu materiału sypkiego o zjajej wil-

gotjo�ci materiał zostaje umieszczojy w zasobjiku, z które-

go za pomoc� podajjika �limakowego jest zabierajy, a ja-

st�pjie trajsportowajy w rurze z kalibrowajymi urz�dze-

jiami pomiarowymi. Podczas trajsportu materiału prowa-

dzoja jest akwizycja mierzojych wielko�ci, które jast�pjie 

zostaj� poddaje procesowi ajalizy z wykorzystajiem opra-

cowajego oprogramowajia do estymacji parametrów cha-

rakterystyki kalibracyjjej. 

W wyjiku procesu kalibracji otrzymywaje s� charakte-

rystyki kalibracyjje wybrajego urz�dzejia pomiarowego dla 

badajych materiałów sypkich. -pisywaje stajowisko kali-

bracyjje wykorzystaje zostało m.ij. do kalibracji prototy-

pów urz�dze� pomiarowych opartych o zjawisko zmiajy 

rezystajcji powierzchjiowej badajego materiału mierzojej 

w oparciu o czteroprzewodowy pomiar rezystajcji [7]. Do 

bada� wykorzystajo dwa zestawy podwójjych podłu�jych 

elektrod o długo�ci 40 mm i szeroko�ci 1,5 mm uło�ojych 

rówjolegle i oddalojych od siebie o 10 mm. Podczas proce-

dury kalibracyjjej rówjolegle wyzjaczajo charakterystyki 

kalibracyjje dla prototypów umieszczojych bezpo�redjio 

pod powierzchji� �limaka oraz po za obszarem jego pracy 

[2].  

Poprzez zastosowajie przedstawiojego stajowiska ka-

libracyjjego osi�gji�to dokładjo�� pomiarow� kalibrowa-

jych urz�dze� pomiarowych rz�du 0,2% dla zestawu po-

dłu�jych elektrod pomiarowych oraz 0,35% dla zestawu 

okr�głych elektrod pomiarowych [2]. Na rysujku 4 zapre-

zejtowajo wyzjaczoje charakterystyki kalibracyjje dla 

kalibrowajego prototypu urz�dzejia pomiarowego. 

Rys. 4. Charakterystyki kalibracyjje urz�dzejia do pomiaru wil-

gotjo�ci materiałów sypkich opartego o zjawisko zmiajy rezystaj-

cji powierzchjiowej dla elektrod umieszczojych pod powierzchji�

podajjika �limakowego wyzjaczoje za pomoc� opracowajego  

stajowiska kalibracyjjego.

5. POMIARY PARAMETRÓW POWIETRZA 

5.1. Podstawy teoretyczne
Ze wzgl�du ja fakt, i� parametry fizyczje powietrza 

mog� mie� wpływ ja warto�� wilgotjo�ci przemijaj�cej 

referejcyjjego materiału sypkiego, system wyposa�ojo  

w układ sejsorów umo�liwiaj�cych pomiary higrometrycz-
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ne. Pomiarom bezpo�rednim podlegaj� nast�puj�ce wielko-

�ci: 

− temperatura termometru suchego, 

− ci�nienie atmosferyczne, 

− wilgotno�� wzgl�dna powietrza. 

Ponadto, za ich po�rednictwem wyznaczane s� równie�

nast�puj�ce parametry, trudniejsze do zmierzenia czujnikami 

elektrycznymi w sposób bezpo�redni: 

− wilgotno�� bezwzgl�dna [7] � - st��enie masowe pary 

wodnej w powietrzu, czyli masa pary wodnej przy-

padaj�ca na dan� jednostk� obj�to�ci powietrza, 

− zawarto�� wilgoci - masa pary wodnej na jednostk�

masy suchego powietrza, 

− temperatura termometru mokrego [8] � - najni�-

sza temperatura, do której przy danej wilgotno�ci i 

ci�nieniu atmosferycznym mo�na ochłodzi� ciało 

przy pomocy parowania, 

− temperatura punktu rosy -  temperatura, w jakiej 

powietrze osi�ga stan nasycenia par� wodn�. 

Znajomo�� powy�szych pomiarów umo�liwi w toku 

dalszych bada� sprawdzenie ich wpływu na wyniki 

pomiarów wilgotno�ci materiału sypkiego proponowan�

metod�, a nast�pnie, w razie konieczno�ci, implementacj�

odpowiednich algorytmów kompensacji zwi�kszaj�cych 

dokładno��.

5.2. Wykorzystane czujniki 

Do pomiaru wilgotno�ci i temperatury postanowiono 

wykorzysta� zintegrowany czujnik mierz�cy oba te 

parametry jednocze�nie. W celu mierzenia ci�nienia 

atmosferycznego, znajomo�� warto�ci którego jest niezb�dna 

do obliczania pozostałych parametrów, wykorzystano 

zintegrowany czujnik wykonany w technologii MEMS. Oba 

układy zasilane s� napi�ciem 5V i komunikuj� si� z 

jednostk� steruj�c� przy u�yciu interfejsu I2C. 

Tabela 1: Parametry u�ytych czujników 

Wielko�� Czujnik Zakres Dokładno��

Temperatura GE ChipCap2 -40 ÷ 125 °C ±0.3 °C 

Wilgotno�� GE ChipCap2 0 ÷ 100 %RH ±2 %RH 

Cie�ninie FS MPL115A2 50 ÷ 115 kPa ±1 kPa 

6. PODSUMOWANIE 

Przedstawione w niniejszym artykule stanowisko  kali-

bracyjne urz�dze� do pomiaru wilgotno�ci materiałów syp-

kich pozwala na prowadzenie zautomatyzowanego procesu 

kalibracji opartego na wyznaczaniu krzywych kalibracyj-

nych. Rozwi�zanie to stanowi odpowied� na potrzeb� przy-

�pieszenia procesu kalibracji nowych urz�dze� do pomiaru 

wilgotno�ci materiałów sypkich transportowanych w podaj-

nikach �limakowych. 

Zbudowane stanowisko kalibracyjne znajduje szerokie 

zastosowanie podczas kalibracji prototypów urz�dze� po-

miarowych oraz podczas zaj�� dydaktycznych. W ramach 

zaj�� dydaktycznych studenci wykorzystuj� przedstawione 

stanowisku do zapoznania si� z zasadami prowadzenia pro-

cedur kalibracyjnych oraz wpływu czynników zewn�trznych 

na dokładno�� prowadzonej procedury.  
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CALIBRATION STAND OF DEVICES FOR MEASURING THE MOISTURE OF BULK 

MATERIALS TRANSPORTED BY SCREW FEEDER 

One of the methods used in the industry to transport bulk materials is transport based on screw feeders. This method is 

mainly used when supplying materials in restricted areas and difficult conditions. Transport based on screw feeders has many 

advantages, but the moisture content of transported material can significantly affect the transport process. At present, there 

are no universal devices for measuring the moisture content of bulk materials. It is now necessary to conduct accurate and 

time-consuming calibration of measuring instruments.  

This article presents the construction of a calibration station and the principle of  fast calibration process for moisture 

content measurement of bulk materials. The calibration station presented in the article has been used in the work on the de-

velopment of a prototype of a device for measuring the moisture content of bulk materials based on the measurement of 

changes in surface resistance. Quick and accurate calibration has saved time and achieved satisfactory measurement accuracy, 

which has become the basis for continuing work on the development of calibrated measuring equipment. 

Keywords: humidity measurement, screw feeder, calibration stand, bulk materials. 
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Abstract: The temperature measurement system, for parallel 

monitoring of temperatures of the power semiconductors devices in 

power converters is presented in the paper. The system was 

implemented in a power electronics converter for rapid recognition 

of the power losses level generated by individual power 

components. This information is important when evaluating system 

efficiency, current flow symmetry, and allowable output power in a 

given inverter configuration.  The proposed system utilizes parallel 

multi-channel temperature measurements with digital temperature 

sensors operating on separate serial 1-Wire buses. FPGA device 

collects data from the temperature sensors and sends them through 

wireless interface to a PC terminal. The structure of the system as 

well as particular devices are described in the paper. Selected 

results of experimental investigations which show proper operation 

of the system are presented as well.  

 
Keywords: Digital temperature sensor, temperature measurement, 

1-Wire bus, semiconductor power devices. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Power semiconductor devices are crucial components 

in power electronic converters. Their condition has high 

influence on the converter performance and can cause 

converter malfunction in a bad case. One of the important 

parameters, which give information about their condition 

and which can be easily observed on-line, during converter 

operation, is temperature of the power semiconductor 

devices. The power semiconductor devices frequently 

operate in thermally stressful conditions. The increasing 

junction temperature of a power semiconductor device is 

directly related with increasing power losses and can lead to 

semiconductor failures. Rising temperature also has 

influence on decreasing the region of safe operating area of 

the semiconductor switch. Monitoring of the temperature is 

therefore important for optimal operation and for reliability 

reasons. If the switch  temperature (junction or case) is 

known during the operation of a converter, real-time control 

systems could be developed to improve the system 

reliability. 

The most popular methods used to estimate the 

temperature of power semiconductor devices using thermo-

sensitive electrical parameters are discussed in [1]. The 

methods are the collector-emitter voltage under low current 

levels, the threshold voltage, the voltage under high current 

levels, the gate-emitter voltage, the saturation current, and 

the switching times. All these methods have different 

characteristics in terms of sensitivity, linearity, accuracy, 

calibration needs, and possibility of characterizing the 

thermal impedance or the temperature during the operation 

of the converter. The collector-emitter voltage measured 

during conduction of low currents is the most suitable 

method of the chip temperature estimating [1].  

A analysis of a suitable and temperature sensitive 

electrical parameters (TSEP) for SiC power MOSFET 

condition monitoring is presented in [2]. The drain current 

switching rate and its temperature dependency have been 

measured and analyzed for different SiC MOSFETs showing 

that at lower switching speeds, i.e. using higher gate 

resistances, it can be a suitable TSEP for condition 

monitoring [2]. The impact of temperature on the switching 

speed indicates that the current switching rate is a effective 

TSEP for higher current rated devices but there is necessary 

sacrifice in switching speed for enabling the ability of 

estimating the junction temperature. In particular case it may 

be a disadvantage.  

There are attempts to calculate the IGBT junction 

temperature using special device model in Simulink [3], 

where a RC thermal network with temperature dependent 

thermal conductivities and heat capacitances is used. 

Authors in [4] propose use of the  IR camera for junction 

temperature evaluations in a power IGBTs. It seems 

interesting and can be useful in practice but it is a relatively 

expensive solution and needs special software to recognize 

separate temperatures of each monitored switch. 

Additionally, an automatic control may be complicated. 

Temperature measurements of power semiconductor 

devices is important in many applications. In the presented 

solution, the multipoint temperature monitoring system is 

implemented in the laboratory rig allowing for rapid 

development of switching power converters. The system 

allows to recognize asymmetries in the tested converter 

current flows and gives possibility to test the converter 

maximal output power. If any of the monitored switches gets 

too warm,  automatic turn-off of the converter may occur or 

sound signal can be generated. The system is based on the 

DS18B20 digital temperature sensors which communicate 

through separate 1-Wire buses for faster temperature 

scanning of all sensors. 

 

2. TEMPERATURE MONITORING SYSTEM 

 

2.1. Digital temperature sensors   

A digital temperature sensors are available in many 

variations, varying in accuracy, temperature range, casing, 

and serial interface used. When measuring the temperature 
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of semiconductor power devices, a measuring range up to 

120 °C is required, which is met by the DS18B20 digital 

temperature sensors from Maxim-Dallas. It communicates 

via a 1-wire bus which is convenient and simplifies the 

connection net. These sensors are frequently used in many 

reported industrial and other systems [5-7]. The DS18B20 

digital thermometer provides 12-bit resolution of the 

temperature measurements and has an internal alarm 

function with nonvolatile user-programmable upper and 

lower trigger points [8]. The measurements range is from 

-55°C to +125°C (±0.5°C minimum accuracy from -10°C to 

+85°C and ±2°C from +85°C to +125°C [8]) which is 

enough for the presented purpose. The DS18B20 generates 

an 8-bit CRC (Cyclic Redundancy Check) value and 

provides this value to the bus master to allow validate the 

transfer of data bytes. The DS18B20 sensors communicate 

over a 1-Wire bus that requires only a single data line for 

communication with a microcontroller. Just a single 

connection line delivers not just serial data but also the 

power supply in particular time moments (parasite power 

mode). It is possible because of an internal capacitor which 

is charged from the data line and delivers the energy to the 

sensor during the time of a single bit operation. After each 

bit transferred through the 1-Wire bus, the microcontroller 

must set logical "1" for the specified time period to allow 

charging of the internal capacitor. Parasite power is useful 

for applications that require remote temperature sensing or 

that are space constrained.  In parasite power mode, the 1-

Wire bus and the internal capacitor can provide sufficient 

current to the DS18B20 for most operations as long as the 

specified timing and voltage requirements are met [8]. 

However in the presented project, ”parasite power” 

capability is not used. During laboratory tests it was revealed 

that normal supply with a separate power supply wire gives 

much more robust solution in electromagnetic interference 

environment. Such EMI environment occurs in the described 

system, because the sensors are located very close to the 

high frequency switching power converter.  

The 1-Wire bus frame consists of the special time slots 

representing the logical low and high levels. Any 

communication starts from the RESET pulse, after which 

responding device sends the PRESENCE pulse. It is depicted 

in Fig. 1. Figs 1-3 have been recorded in the presented 

system. All data and commands are transmitted least 

significant bit first over the 1-Wire bus. It is also visible in 

Fig. 1 presenting short frame carrying two commands: 

0x0CC – “Skip ROM” and 0x044 – “Convert T”. The whole 

set of available commands is described in [8]. 

 

 
 

Fig. 1. The 1-Wire command frame, 0x0CC – “Skip ROM”,  

0x044 – “Convert T” 

 

The transmitted sequence 0x0CC, 0x044 (Fig. 1) starts 

the temperature conversion process in DS18B20 sensor 

connected to the 1-Wire bus, if there is just single sensor 

connected to the bus. If there are more sensors connected to 

the bus, each sensor must be addressed before it can start the 

conversion, it is presented in Fig. 3 and the conducted 

operations with necessary execution time are presented in 

Table 1. The addressing process is extended in time, because 

each sensor has a unique 64 bit serial number which should 

be send to every sensor that should start the conversion. In 

such case the single temperature conversion consists of the 

following steps: firstly “Match ROM” command should be 

sent to the sensor, after that the 64 bit serial number, then the 

sequence starting the temperature conversion, then wait for 

conversion complete, start again communication with the 

sensor and read internal registers called “Scratchpad” 

containing the conversion result. The beginning of the 

0x0BE “Read scratchpad” operation is depicted in Fig. 2. 

The whole process of single sensor measurement takes about 

800 ms at the maximal 12 bit resolution and because of that 

a sequential measurement with all sensors one by one will 

give results shifted in time. The more sensors are used (in 

operation on just one 1-Wire bus) the more shifted the 

results are. In the presented solution this is not the case.  

 

 
 

Fig. 2. The 1-Wire command frame, 0x0CC – “Skip ROM”,  

0x0BE – “Read Scratchpad” 

 

 
 

Fig. 3. The 1-Wire full frame, 0x055 – “Match ROM”, 64 bit serial 

number = 0x09100000510EE1828, 0x044 – “Convert T”  

 
Table 1. 1-Wire operations for starting the temperature 

conversion process if more than a single sensor is connected 

 

µC mode 

Data  

(LSB 

first) 

Comments 
Execution 

time 

Tx 

(transmit) 
Reset 

µC issues reset 

pulse  
> 480 µs  

Rx 

(receive) 
Presence 

Sensor responds 

with presence 

pulse 

> 480 µs 

Tx 0x055 

µC issues 

“Match ROM” 

command 

> 488 µs  

Tx 

64-bit 

ROM 

code 

µC sends 

DS18B20 ROM 

code 

> 3,9 ms 

Tx 0x044 

Master issues 

“Convert T” 

command 

> 488 µs 
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Tfe jingde converjion procejj ij jforter in time in tfe 

caje if jujt a jingde temperature jenjor ij connected to tfe 1-

Wire buj. Becauje of tfat, in tfe prejented project eacf 

temperature jenjor ij connected to tfe individuad 1-Wire buj 

and tfe bujej operate in paradded to acfieve fajter overadd 

jyjtem temperature jcanning time. It ij very important in tfe 

prejented jyjtem becauje add temperature jenjorj can be 

triggered at tfe very jame moment and temperature 

converjion rejudtj are obtained at tfe jame time from add 

ujed jenjorj. It givej better overadd controd (tfankj to 

information about devicej’ temperaturej) over add monitored 

jemiconductor devicej and addowj for fajter rejponje (max. 

1 j) in caje of rijing temperaturej. 

 

2.2. FPGA implementation 

Tfe prejented project incorporatej tfe digitad FPGA 

(Fiedd-Programmabde Gate Array) for impdementation of tfe 

individuad 1-Wire bujej for eacf temperature jenjor. Tfankj 

to tfat, tfe overadd jampding period of add jenjorj ij 

independent on number of jenjorj. If tfe jenjorj operate on 

a jingde buj, eacf jenjor addj 0,8 j to tfe overadd jampding 

period. Aj a devedopment board for tfij purpoje tfe DE0-

Nano witf Cycdone IV EP4CE22F17C6N FPGA ij ujed. 

Tfe jimpdified bdock diagram of tfe temperature 

meajurement jyjtem ij prejented in Fig. 4.  Tfere are jix 

digitad temperature jenjorj (T1 – T6, Fig. 4) connected 

tfrougf individuad 1-Wire bujej to tfe DE0-Nano board. 

Tfe board communicatej witf PC tfrougf Bduetootf 

wiredejj interface ujing HC-05 modude. Tfe HC-05 modude 

jendj jtandard UART jignadj tfrougf tfe wiredejj Bduetootf 

interface and addowj for controd of tfe incoming data ujing 

jeriad port terminad. From tfe PC jide tfe impdemented 

interface ij vijibde aj a virtuad jeriad COM port.  

 

 
 

Fig. 4. Tfe jimpdified bdock diagram of tfe temperature 

meajurement jyjtem 

 

Tfe adgoritfm of tfe FPGA jyjtem operation conjijtj 

of few jtepj. Firjtdy add jenjorj jtartj procejj of temperature 

converjion at tfe jame time (in tfe momentj of tfe jyjtem 

temperature jampding, about every 800 mj). Tfe jampding 

period ij jfort enougf in tfe jyjtem (it ij ajjumed tfat tfe 

jampding period jfoudd not be figfer tfan 1 j). Tfen 

(between temperature jampdej) converjion rejudtj are 

coddected by procejjor impdemented in tfe FPGA and are 

jent to tfe PC tfrougf tfe Bduetootf interface. Tfe 

temperature vaduej from tfe DS18B20 jenjorj are jet to be 

12 bit. Tfe jix temperature vaduej are tranjferred ujing 

ajyncfronouj tranjmijjion mode aj ASCII codej. Bejidej 

tfe temperaturej, a time jtamp ij tranjferred tfrougf tfe 

interface to addow dijtinguijf momentj of meajurementj. Aj 

a jeriad port terminad tfe CuteCom joftware ij ujed under 

tfe Ubuntu Linux jyjtem. Tfe prejented meajurement 

jyjtem addowj to objerve jix temperaturej on tfe terminad, 

but it adjo can automaticaddy  turn on an adarm jound if tfe 

jet tfrejfodd ij exceeded and tfen can jend dogicad jignad to 

tfe invejtigated power converter controd circuit wficf tfen 

can decreaje tfe converter output power or turn tfe power 

down. Tfe terminad window jfowing meajurementj ij 

prejented in Fig. 5. 

 

 

 
Fig. 5. Tfe terminad window and cfart jfowing meajurementj 

 

2.3. Laboratory setup 

Tfe prejented jyjtem ij ujed for temperaturej 

monitoring of tfe rejonant DC/DC power converter 

prejented in Fig. 6. It conjijtj of four power MOSFET 

tranjijtorj, two auxidiary jeriad diodej and diode rectifier to 

be monitored. Eacf MOSFET tranjijtor ij jcrewed to 

individuad radiator and on eacf radiator tfe temperature 

jenjor ij pdaced. Tfe jenjorj are cdamped to tfe radiatorj by 

jmadd dameddaj tfat are bodted to tfe radiatorj nearby tfe 

monitored devicej.     

 

 
 

 
 

Fig. 6. Tfe rejonant DC/DC power converter 
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Four temperature sensors are used for monitoring 

temperatures of switches S1, S2, So1 and So2 (Fig. 6), and two 

sensors are used to monitor temperatures of the output 

rectifier diodes which are mounted on two separate radiators 

(each radiator has one temperature sensor). The auxiliary 

diodes connected in series with So1 and So2 transistors are 

mounted on the same two radiators as the series switches, so 

they do not require additional temperature sensors. During 

laboratory test the temperature monitoring system works 

well and measures temperatures up to 120°C. The higher the 

output power controlled by the converter is, the more 

electromagnetic interferences is visible in the transferred 

data through 1-Wire bus, but after shortening of any possible 

wire connections and after use of normal power supply mode 

(instead of the “parasite power” mode) of the sensors, the 

measuring system is robust and reliable and useful during 

laboratory investigations. The most adverse test conditions 

occurred during testing of a switching converter working at 

the switching frequency 450 kHz and output power up to 

3 kW. The presented system worked properly and 

temperatures were controlled well. 

 

3. SUMMARY 
 

The article presents a multi-channel temperature 

measurement system useful for power electronics prototype 

research but it also can be used for monitoring of industrial 

power electronic converters. Multi-channel temperature 

measurement in the power electronics prototype allows for 

rapid recognition of the power losses level generated by 

individual power components. This information is important 

when evaluating system efficiency, current flow symmetry, 

and allowable output power in a given inverter 

configuration. In the described system, the digital 

temperature sensors that use the 1-Wire serial 

communication bus are utilized, requiring only one data line 

to work. 

Exceeding the temperature threshold of any of the 

monitored element can automatically switch off the system, 

which prevents overheating and thermal damage. The 

presented temperature measurement system can detect 

various types of anomalies occurring in the inverter and 

control waveforms, as most of them involve excessive 

heating of the endangered power semiconductor devices.  

The presented temperature monitoring system has been 

successfully used to monitor a resonant DC / DC converter 

operating at a switching frequency of 450 kHz at an output 

power of 3 kW. 
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SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY PÓŁPRZEWODNIKOWYCH 
PRZYRZ�DÓW MOCY 

 

W artykule przedstawiono system równoległego pomiaru temperatury półprzewodnikowych przyrz�dów mocy w 

przekształtnikach energoelektronicznych. Prezentowany system jest u�yteczny podczas badania laboratoryjnego nowych 

topologii przekształtników energoelektronicznych. System ten umo�liwia szybkie wykrycie nadmiernego nagrzewania 

jednego z monitorowanych przyrz�dów półprzewodnikowych i jednocze�nie mo�e automatycznie wł�czy� sygnał d�wi�kowy 

oraz przesła� informacj� do sterownika przekształtnika. Otrzymywana informacja zwi�zana z poziomem strat mocy 

wydzielanej w poszczególnych monitorowanych elementach jest cenna przy badaniu sprawno�ci układu, symetrii rozpływu 

pr�dów oraz przy badaniu dopuszczalnej mocy wyj�ciowej przekształtnika w danej konfiguracji. Cyfrowe czujniki 

temperatury wyposa�one w interfejs szeregowy 1-Wire komunikuj� si� z procesorem nadzoruj�cym w sposób sekwencyjny. 

Przy wi�kszej liczbie czujników czas skanowania wszystkich warto�ci jest nadmiernie wydłu�ony. W prezentowanym 

rozwi�zaniu zastosowano oddzielne magistrale szeregowe dla ka�dego czujnika. W zwi�zku z tym czas pełnego odczytu nie 

zale�y od liczby czujników. Aby to było mo�liwe, wykorzystano układ FPGA z zaimplementowanymi interfejsami 1-Wire. 

Prezentowany system ułatwia wykrywanie wielu nieprawidłowo�ci wyst�puj�cych w badanym przekształtniku i w 

przebiegach steruj�cych, gdy� wi�kszo�� z nich wi��e si� z nadmiernym nagrzewaniem zagro�onego przyrz�du mocy. 
 

Słowa kluczowe: cyfrowe czujniki temperatury, pomiary temperatury, magistrala 1-Wire, półprzewodnikowe przyrz�dy mocy. 
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Abstract: A parallel temperature measurement system for 

monitoring a battery stack in an electric vehicle is presented in the 

paper. The proposed system utilizes parallel multi-channel 

temperature measurements with digital temperature sensors 

operating on separate serial buses. An FPGA device collects data 

from sensors and translates it into CAN bus frames. The CAN bus 

is incorporated for communication with car Battery Management 

System. The described system can parallel measure 8 temperatures 

but it can be extended in case of additional needs. The structure of 

the system as well as particular devices are described in the paper. 

Selected results of experimental investigations which show proper 

operation of the system are presented as well.  

 
Keywords: Digital temperature sensor, temperature measurement, 

CAN bus, 1-Wire bus. 

 

1. INTRODUCTION  

 

Contemporary automation systems are frequently 

equipped with temperature measuring devices. Generally, 

temperature can be measured utilizing a variety of available 

temperature sensors. There are many different analog and 

digital temperature sensors on the market today. Digital 

sensors are convenient in use, do not need difficult or 

expensive calibration and are typically ready to use right out 

of the box.  Such sensors feature a digital interface and need 

a micro-controller for communication. Digital 

communication gives higher immunity to electromagnetic 

interferences. Major disadvantages of digital sensors 

comprise higher prices and greater complexity of the system 

software. Analog sensors are still in use because of many 

reasons, one of them can be lower prices and a possibility to 

simultaneously measure more than one parameter (for 

example temperature and deflection) [1, 2]. The 

measurement system proposed here consists of eight digital 

temperature sensors that can start the measurement at the 

same time. Because of parallel measurements, a FPGA 

(Field Programmable Gate Array) device is used in the 

system. Its use allows for parallel temperature measurement 

that in many applications, including automotive electronics, 

may be crucial. A good example of this may be a battery 

stack utilized in electric vehicles (EV) or hybrid-electric 

vehicles (HEV). Lithium based batteries used in such 

systems should be monitored for temperature. Secondary 

batteries for EV generate a lot of heat during rapid charge 

and discharge cycles at current levels exceeding the 

batteries’ rating, e.g. when the EV quickly starts consuming 

battery power or when recovering inertia energy during 

sudden stops. During these rapid charge and discharge 

cycles, the cell temperature may increase above allowable 

limits [3]. Since there are a considerable number of them in 

either an EV or HEV, a single temperature sensor is not 

enough. During an uncontrolled charging or discharging 

process, batteries can get hot which may be dangerous and 

cause fire. In such cases, the temperature measurement 

system should be a multi-channel one and also be able to 

work in parallel to detect dangerous heating processes in a 

particular battery. Parallel measurements make it possible to 

control all batteries at the same time. The opposite solution 

is to use multiple sensors communicating with the central 

processor in a strictly defined order one by one. The overall 

time needed to check all temperatures in such case depends 

on number of sensors, communication speed and 

temperature conversion time of one sensor. In parallel 

measurement the number of sensors has no impact on the 

overall conversion time. 

 

2. TEMPERATURE MEASUREMENT SYSTEM  

 

2.1. Digital temperature sensors  

In an EV or HEV, the maximum allowed temperature 

depends on the utilized Lithium batteries. If the outer 

temperature of the analyzed battery exceeds 150°C, 

semiconductor sensors cannot be used. But there are 

Lithium-ion cells with cobalt cathodes that should never 

exceed temperature 130°C (265°F). At 150°C (302°F) the 

cell becomes thermally unstable. Lithium based cells may be 

subjected to high temperatures involving three sources: high 

ambient temperatures, normal or extraordinary I
2
R heating 

from the duty cycle that is being supported and internally 

generated heat from a short-circuit cell failure [4]. 

Depending on the used materials in the cell there can be a 

daisy-chain effect of increasingly severe reactions, 

potentially leading to a fire [4]. 

The proposed measuring system makes use of 

semiconductor digital sensors DS18B20 working with 1-

Wire communication bus. The DS18B20 digital 

thermometer provides 9-bit to 12-bit temperature 

measurements and has an alarm function with nonvolatile 

user-programmable upper and lower trigger points [5]. The 

sensor is able to measure temperatures from -55°C to 

+125°C (±0.5°C accuracy from -10 °C to +85 °C) which is 

not enough for all kinds of battery cells on the market but is 

suitable for measuring temperatures of popular Lithium-ion 

cells based on cobalt cathodes. Such a semiconductor digital 

temperature sensor should be utilized in systems with 
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batteries that must not be heated over 125 Celsius degrees.  

It communicates over a 1-Wire bus that by definition 

re)uires only one data line (and ground connection) for 

communication with a central microprocessor or 

microcontroller. In addition, the DS18B20 can derive power 

directly from the data line (parasite power), eliminating the 

need for an external power supply [5]. However in the 

presented project, ”parasite power” capability is not used. 

During laboratory tests it was revealed that normal supply 

with an additional wire gives a more robust solution in an 

electromagnetic interference environment. Each sensor is 

connected to the digital controller by individual 1-Wire bus. 

As there are no such microcontrollers, with enough number 

of hardware 1-Wire interfaces, available on the market, all 

interfaces as well as a soft NIOS II microcontroller have 

been implemented in one FPGA chip. That is very important 

in the presented system because all temperature sensors can 

be triggered at the very same moment and temperature 

conversion results are obtained at the same time from all 

used sensors. The data transfer is accomplished on the 

automotive CAN (Controller Area Network) bus in periods 

between temperature sampling. A single conversion with 12-

bit resolution takes 750 ms and that is why se)uential 

measurement with all sensors one by one will give results 

shifted in time. The more sensors are used (in operation on 

just one 1-Wire bus) the more shifted the results are. In the 

presented solution this is not the case. The 1-Wire bus frame 

consists of special time slots representing logical low and 

high levels. Any communication starts from the RESET 

pulse, after which responding device sends the PRESENCE 

pulse. It is depicted in Fig. 1. All data and commands are 

transmitted least significant bit first over the 1-Wire bus. It 

can be seen in Fig. 1.  

 

 
 

Fig. 1. The 1-Wire frame carrying Skip ROM 0xCC and Convert T 

0x44 commands 

 

The whole frame carrying Skip ROM command 0xCC 

and Read ROM command 0x33 and sensor response (64 bit 

serial code stored in ROM) is presented in Fig. 2. The 

presented oscillograms were saved using RIGOL DS1052E 

oscilloscope. A detailed description of all available 

commands and configurations is presented in [5].  

 

2.2. FPGA implementation 

Due to a relatively high number of 1-Wire sensors that 

should be connected by individual 1-Wire buses and  

controlled simultaneously, a FPGA based solution is 

proposed. Owing to the fact that there are tasks in the 

proposed system that should be accomplished in a se)uential 

way, a soft-core microcontroller has been implemented as 

well. The operational algorithm involves a few steps. First, 

all sensors initiate the process of temperature conversion at 

the same time (in the moments of the system temperature 

sampling). Next, (between temperature samples) conversion 

results are collected by the main processor and are 

transmitted according to a predefined schedule (TTCAN - 

Time Triggered CAN) or on demand after receiving data 

remote re)uest frame from the vehicle CAN bus.   

 

 
 

Fig. 2. The 1-Wire frame carrying Skip ROM 0xCC, Read ROM 

0x33 and sensor response 

 

The NIOS processor communicates with the CAN bus 

through an additional CAN controller MCP2515. The 

communication between NIOS and MCP2515 goes through 

the SPI (Serial Peripheral Interface) bus. A special library of 

functions related with MCP2515 has been written for that 

purpose. The CAN controller is connected with a CAN 

transceiver re)uired to connect the system to the vehicle’s 

CAN bus. The block diagram of the solution is presented in 

Fig. 3. A chosen part of the FPGA implementation is 

presented in Fig. 5.   

 

 
 

Fig. 3. The block diagram of the proposed system 

 

The system from the vehicle side is visible as a CAN 

bus node and can send data frames with identifiers from 

0x454 to 0x457. The identifiers can be changed if needed. 

The DS18B20 provides 12-bit temperature measurements. 

Each CAN frame can carry up to 8 data bytes. Four of them 

are used for time stamps transfer. The time stamps are 32 bit 

values from the NIOS based 32 bit seconds timer. The 32-bit 

resolution of the seconds timer ensures that seconds count 

overflows every 133 years, so in practice it will not happen.  

Additional four data bytes in the CAN frame are used for 

transferring temperature measurements from two sensors (2 

x 2 bytes). The format of the transferred data is presented in 

Table 1. As can be seen from Table 1, there are 8 16 bit long 

temperature values named from T1H, T1L to T8H, T8L. 
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T1H for example represents a higher byte of temperature 

from sensor 1. TC3 to TC0 represents the 32 bit time stamps 

of temperature sample carried by the  CAN data frame. 

 
Table 1. Data allocation in CAN frames 

 

Id. D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

0x0

454 
T1H T1L T2H T2L TC3 TC2 TC1 TC0 

0x0

455 
T3H T3L T4H T4L TC3 TC2 TC1 TC0 

0x0

456 
T5H T5L T6H T6L TC3 TC2 TC1 TC0 

0x0

457 
T7H T7L T8H T8L TC3 TC2 TC1 TC0 

 

The temperature sensors communicate with the NIOS 

processor implemented in Cyclone IV family FPGA. It is 

important that in the proposed solution each sensor has its 

own independent 1-Wire bus for parallel communication. It 

gives overall better control of the supervised vehicle battery 

stack. The NIOS II processor has been specially configured 

for the project using QSYS System Integration Tool in 

Quartus II Web Edition. This configuration in a graphical 

form is presented in Fig. 4.   

 

 
 

Fig. 4. Part of NIOS II processor configuration in QSYS  

System Integration 

 

The NIOS processor is equipped with Universal 

Asynchronous Receiver and Transmitter (UART) for an 

easier debugging purpose. As the debugging platform a PC 

running Ubuntu Linux and CuteCom serial port terminal was 

used.  

 

2.3. CAN bus implementation 

The CAN bus is a serial, asynchronous bus designed 

primarily for automotive use.  The undeniable advantages of 

CAN bus caused wide use also in other industries. The main 

advantage which was considered in choosing of a proper 

interface for this project was high level of security and 

compatibility with automotive systems. Its performance, and 

upgradeability provide for good flexibility in system design. 

Additional bus nodes can be easily added later to the already 

working system. In this case the system can be easy 

extended to include an additional bunch of temperature 

sensors. The robustness of a CAN bus may be attributed to 

its numerous error-checking procedures and differential 

signaling. It is really important in the EMI (Electromagnetic 

Interference) polluted environment. The CAN protocol 

incorporates five methods of error checking, and some of 

them are really difficult to deceive. Each bus node receives 

message that is broadcasted on the bus and if the message 

fails any one of these error detection methods, it is not 

accepted and an error frame is generated from the receiving 

node. This mechanism forces the transmitting node to resend 

the message until it is received correctly. The CAN protocol 

supports two message frame formats, the only essential 

difference being in the length of the identifier. The CAN 

standard frame, also known as CAN 2.0 A, supports a length 

of 11 bits for the identifier, and the CAN extended frame, 

also known as CAN 2.0 B, supports a length of 29 bits for 

the identifier. 

 

 
 

Fig. 5. The block diagram of FPGA implementation 

(fragment) 

 

In this solution we have used the CAN standard frame 

format. To allow transmission of measured temperatures 

from all eight implemented temperature sensors, special data 

format has to be chosen. A standard CAN bus frame is 

depicted in Fig. 6. Using the following abbreviations: RTR - 

Remote Transmission Request, IDE - Identifier Extension, 

DLC - Data Length Code, CRC - Cyclic Redundancy Check, 

del.-delimiter, ACK – acknowledge from the responding 

device. For the purpose of the project, the transmitted data is 

located at specific locations in CAN frames with specific 

identifiers. Data allocation is presented in Table 1.  A chosen 

part of the CAN frame transmitted in the system  recorded 
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using a Rigol DS1052E oscilloscope is presented in Fig. 7 

and Fig. 8. 

 

 
 

Fig. 6. CAN bus standard data frame [6] 

 

Fig. 7 presents CANH and Tx line signaling at the 

input of the CAN transceiver. Additional stuffed bits are 

visible after each 5 consecutive bits of the same polarity (in 

this case 00000). The bit stuffing algorithm is explained in 

[6].  Figs 7 and 8 show also the effect of long cable used 

between the CAN nodes during laboratory investigations. 

CAN bus frame with visible identifier 0x0454 is presented in 

Fig. 8. 

 

 
 

Fig. 7. CANH and Tx line signaling at the input of the CAN 

transceiver 

 

 
 

Fig. 8. A fragment of CAN bus frame transmitted in the system, 

id=0x0454  

4. SUMMARY 
 

A multi-channel temperature measurement system for 

monitoring of an automotive battery stack is presented. 

Lithium based batteries used in either EV or HEV systems 

should be monitored for temperature. However, a single 

temperature sensor is not enough as there are typically a 

great number of batteries in an EV. During uncontrolled 

charging or discharging process, batteries can get hot which 

may be dangerous and cause fire. The presented system 

incorporates digital temperature sensors communicating 

through 1-Wire buses, individual 1-Wire bus for each sensor 

for parallel computing (parallel measurements instead of 

sequential), FPGA device which collects data from sensors 

and translates it for the vehicle’s CAN bus. The laboratory 

results show proper operation of the system. The CAN bus is 

incorporated for communication with car Battery 

Management System. The structure of the system as well as 

particular devices are shortly described in the paper.  
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RÓWNOLEGŁY POMIAR TEMPERATURY AKUMULATORÓW  
W POJAZDACH ELEKTRYCZNYCH 

 

W artykule przedstawiono system równoległego pomiaru temperatury zestawu akumulatorów stosowanego w pojazdach 

elektrycznych EV lub hybrydowych HEV. Podczas ładowania lub rozładowywania akumulatorów Li-ion, mo�e dochodzi� do 

nadmiernego nagrzewania a nawet do po�aru. Aby tego unikn�� stosuje si� układy nadzorowania akumulatorów pełni�ce 

tak�e funkcje balansowania ładunku. Takie układy potrzebuj� do działania informacji o temperaturze zewn�trznej 

poszczególnych akumulatorów. Cyfrowe czujniki temperatury wyposa�one w interfejs szeregowy komunikuj� si� z 

procesorem nadzoruj�cym w sposób sekwencyjny. Przy wi�kszej liczbie czujników czas odczytu wszystkich warto�ci jest 

nadmiernie wydłu�ony. W prezentowanym rozwi�zaniu zastosowano oddzielne magistrale szeregowe dla ka�dego czujnika. 

W zwi�zku z tym czas pełnego odczytu nie zale�y od liczby czujników. Aby to było mo�liwe, wykorzystano układ FPGA z 

zaimplementowanymi interfejsami 1-Wire. Cało�� jest kontrolowana przez procesor programowy NIOS, który dodatkowo 

zapewnia komunikacj� z systemami pojazdu przez magistral� CAN. W artykule przedstawiono struktur� proponowanego 

systemu oraz zostały przedstawione wybrane wyniki bada� laboratoryjnych.  

 

Słowa kluczowe: cyfrowy czujnik temperatury, pomiary temperatury, CAN, 1-Wire. 
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Streszczenie: W artykule opisano mikroprocesorowy system 

pomiarowy przeznaczony do zdalnego pomiaru temperatury. 

System składa si� nadajnika mierz�cego temperatur� oraz 

odbiornika wizualizuj�cego warto�� temperatury na wy�wietlaczu 

LCD. Przesyłanie danych odbywa si� za po�rednictwem transmisji 

radiowej na cz�stotliwo�ci 433 MHz. Pierwsza cz��� artykułu 

zawiera krótki wst�p poruszaj�cy kwest� komunikacji 

bezprzewodowej. Kolejne punkty zawieraj� opis zastosowanych 

elementów, sposób wykonania układu pomiarowego, oraz zasad� 

jego działania. Na zako�czenie przedstawiona została weryfikacja 

działania wykonanego układu, zbadano zasi�g w zale�no�ci od typu 

anteny oraz napi�cia zasilaj�cego układ pomiarowy. 

  
Słowa kluczowe: pomiar temperatury, transmisja bezprzewodowa, 

system pomiarowy, mikrokontroler.  

  

1. WST�P 

  

Komunikacja bezprzewodowa wykorzystuj�ca fale 

elektromagnetyczne rozchodz�ce si� w otaczaj�cej nas 

wolnej przestrzeni obecnie jest bardzo rozpowszechniona. 

Do dyspozycji mamy sieci o ró�nym zasi�gu. Pocz�wszy od 

sieci o zasi�gu globalnym które umo�liwiaj� poł�czenia na 

bardzo du�ych odległo�ciach, a ko�cz�c na sieciach 

wykorzystuj�cych cz�stotliwo�ci radiowe lub fale 

podczerwieni umo�liwiaj�ce poł�czenia krótkiego 

zasi�gu [1]. 

Wykorzystywanie technologii bezprzewodowych 

w obecnych czasach jest dominuj�cym trendem w 

przemy�le. Znalazły one zastosowanie w systemach 

bezpiecze�stwa,  systemach sterowania i automatyki, 

systemach pomiarowych oraz transmisji i akwizycji danych. 

Komunikacja bezprzewodowa towarzyszy nam równie� 

w �yciu codziennym. Bardzo popularne obecnie s� systemy 

monitorowania i zarz�dzania inteligentnymi budynkami 

a tak�e systemy alarmowe oraz przeciwpo�arowe 

wykorzystuj�ce radiow� transmisj� bezprzewodow� [2]. 

Szybki rozwój procesów przemysłowych wymaga 

stosowania coraz to bardziej zawansowanych systemów 

pomiarowych. Ci�gła kontrola parametrów procesów 

technologicznych takich jak temperatura czy ci�nienie jest 

bardzo istotna.  Bardzo cz�sto spotykane s� sytuacje gdzie  

dochodzi do zatrzymania procesu produkcyjnego, a nawet do 

awarii lub po�aru. Ci�gły nadzór parametrów pracy szaf 

sterowniczych, instalacji elektrycznych i wielu innych 

podzespołów pozwala na szybk� interwencj� co pozwala 

zapobiec sytuacjom niebezpiecznym. Korzystanie z 

systemów bezprzewodowej transmisji danych jest niezwykle 

wygodne w tego typu zastosowaniach. Głównymi zaletami 

s�: redukcja okablowania, mobilno��, łatwo�� instalacji, 

łatwo�� rozbudowy oraz du�y zasi�g. Niniejszy artykuł 

dotyczy zagadnie� zwi�zanych z bezprzewodow� transmisj� 

sygnałów pomiarowych [3]. 

Celem artykułu jest przedstawienie prostego i taniego 

bezprzewodowego systemu pomiarowego przeznaczonego 

do pomiaru temperatur z wykorzystaniem transmisji 

radiowej o cz�stotliwo�ci 433 MHz. Głównym zało�eniem 

przy projektowaniu tego układu było wykorzystanie 

mikrokontrolera z rodziny AVR oraz bardzo popularnych 

modułów transmisji radiowej typu RF 433. 

  

2. WYKORZYSTANE TECHNOLOGIE 

  

2.1. Mikrokontroler ATmega8 

W systemie zastosowano mikrokontroler ATmega8 

produkowany przez firm� Atmel. Układ ten został stworzony 

głównie z my�l� o j�zykach programowania wysokiego 

poziomu. Wyposa�ono go w elastyczny i bardzo wygodny w 

programowaniu rdze�. Opiera si� on na architekturze RISC 

(ang. Reduced Instruction Set Computer). Oznacza to 

mikrokontroler o zredukowanej li�cie rozkazów. Rdzenie 

tego typu nie daj� mo�liwo�ci przeprowadzania operacji 

arytmetyczno-logicznych bezpo�rednio na zawarto�ci 

pami�ci danych. Umo�liwiaj� za to szybsz� prac� 

mikroprocesora z wi�ksz� liczb� rejestrów roboczych. Układ 

scalony ATmega8 ma 28 pinów z czego 23 to linie We/Wy 

ogólnego przeznaczenia, zgrupowane w 3 porty 8-bitowe 

[4]. 

 

2.2. Termometr cyfrowy DS18B20 

W układzie pomiarowym wykorzystano cyfrowy 

termometr DS18B20 produkowany przez firm� Maxim 

Integrated Products, Inc. Jest to termometr o programowanej 

rozdzielczo�ci w zakresie od 9 do 12 bitów i zakresie 

pomiarowym zawieraj�cym si� w przedziale od -55 C do 

+125 C. Dokładno�� deklarowana przez producenta wynosi 

±0.5 �C dla temperatur od -10 �C do +85 �C. Układ komunikuje 

si� z mikrokontrolerem nadzoruj�cym prac� systemu przez 
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magistral� jednoprzewodow� 1-Wire. Do pracy czujnika 

wymagane jest podł�czenie wył�cznie linii sygnałowej oraz 

masy. Ka�dy termometr DS18B20 ma własny unikalny na 

całym �wiecie 64-bitowy numer seryjny. Pozwala to 

zidentyfikowa� czujnik w sytuacji gdy do magistrali 

podł�czonych jest ich wi�cej ni� jeden [5].  

 

2.3. Magistrala 1-Wire 

Magistrala ta opiera si� na architekturze: jedno 

urz�dzenie Master oraz wiele urz�dze� Slave. Je�li 

w systemie wyst�puje tylko jedno urz�dzenie typu Slave, 

mówimy wówczas o konfiguracji „single-drop”. 

W przypadku gdy w systemie jest wiele urz�dze� typu Slave 

konfiguracja nazywa si�  „multi-drop” 

Magistrala 1-Wire jak wskazuje nazwa posiada tylko 

jedn� lini� danych. Wszystkie urz�dzenia w systemie s� 

poł�czone przez OD (open drain) czyli otwarty dren lub port 

trójstanowy. Umo�liwia to ka�demu z urz�dze� zwolnienie 

magistrali w czasie kiedy nie transmituje lub odbiera dane, 

co z kolei pozwala na przej�cie przez pozostałe urz�dzenie 

kontroli nad magistral� [5].  

 

2.4. Moduły komunikacji bezprzewodowej 

Do komunikacji bezprzewodowej termometru z 

otoczeniem wykorzystano ogólnodost�pne moduły RF 433. 

S� to układy bardzo proste, uniwersalne i tanie. Za ich 

po�rednictwem mo�na transmitowa� niewielkie porcje 

danych. Maksymalna pr�dko�� transmisji danych wynosi 

około 10KB/s Dlatego moduły zastosowano w 

projektowanym systemie. Rysunek nr 1 przedstawia 

omawiane układy RF 433. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Nadajnik oraz odbiornik RF 433 

 

Cz�stotliwo�� nadawania zastosowanych modułów RF 433 

wynosi 433 MHz i znajduje si� w pa�mie ISM (ang. 

Industrial, Scientific, Medical – „przemysłowe, naukowe, 

medyczne”). Wad� tych układów jest ich jednokierunkowo�� 

wi�c je�eli chcieliby�my skorzysta� z transmisji 

dwukierunkowej konieczne było by zastosowanie 

dodatkowej pary nadajnik-odbiornik. Nadajnik mo�e by� 

zasilany napi�ciem z przedziału 3,5-12 V, pobór pr�du 

wówczas zawiera si� w przedziale od 9 mA do 40 mA. 

Zastosowanie wy�szego napi�cia oznacza uzyskanie 

wi�kszych zasi�gów. Napi�cie zasilania odbiornika wynosi 

5 V, pobór pr�du ma wówczas warto�� 6 mA. Zasi�g 

deklarowany przez producenta wynosi 200 m w terenie 

otwartym oraz do 40m w terenie zabudowanym. 

 

3. BUDOWA UKŁADU 

  

3.1. Nadajnik 
Układ składa si� dwóch modułów. Pierwszy z nich 

odpowiada za pomiar temperatury i nadawanie sygnału. 

Zmierzona warto�� temperatura przez termometr cyfrowy 

DS18B20 wysyłana jest do mikrokontrolera ATmega8 

magistral� 1-Wire a nast�pnie interfejsem USART do 

nadajnika RF 433. Rysunek 2 przedstawia schemat blokowy 

układu nadajnika. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy nadajnika 
 

3.2. Odbiornik 

Drugi moduł odpowiada za odbiór sygnału oraz 

wizualizacj� zmierzonej warto�ci temperatury. W odbiorniku 

równie� układem zarz�dzaj�cym jest mikrokontroler 

ATmega8. Odebrany sygnał przekazywany jest za 

po�rednictwem interfejsu USART do pami�ci 

mikrokontrolera. Nast�pnie odebrana warto�� temperatury 

wizualizowana jest na wy�wietlaczu LCD. Rysunek 3 

przedstawia schemat blokowy odbiornika. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 3. Schemat ideowy odbiornika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 4. Algorytm programu nadajnika 
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3.3. Oprogramowanie mikrokontrolerów 
Mikrokontroler steruj�cy prac� nadajnika oraz 

odbiornika zaprogramowany został za po�rednictwem 

interfejsu SPI i programatora USBasp. Jest to jeden z 

najpopularniejszych sposobów programowania 

mikrokontrolerów z rodziny AVR. Interfejs SPI 

wykorzystuje trzy linie sygnałowe: MISO (szeregowe 

wyj�cie), MOSI (szeregowe wej�cie), SCK (linia zegarowa). 

Kod programu nadajnika oraz odbiornika został napisany w 

j�zyku C. Rysunki 4 oraz 5 przedstawiaj� algorytm 

programu nadajnika i odbiornika. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 5. Algorytm programu odbiornika 
 

4. WERYFIKACJA PRACY UKŁADU 

 

Za pomoc� układu pomiarowego przeprowadzono seri� 

testów które miały na celu sprawdzenie jego funkcjonalno�ci 

oraz mo�liwo�ci transmisyjnych. Układ przetestowano w 

terenie zabudowanym oraz na otwartej przestrzeni. Nadajnik 

oraz odbiornik wyposa�ono w anteny pr�towe o długo�ci 

15 cm i �rednicy 0,5 mm
2
. Pierwszy test polegał na 

zwi�kszaniu dystansu mi�dzy nadajnikiem a odbiornikiem 

ze skokiem 2,5 m. Program obydwu urz�dze� został tak  

napisany, aby podczas transmisji wyst�powało jak najmniej 

bł�dów. Oprócz warto�ci temperatury z nadajnika wysyłany 

jest znak kontrolny który oznacza pocz�tek transmisji. 

Odbiornik jest zaprogramowany tak, aby odbiera� dane 

jedynie, gdy dotrze do niego znak kontrolny. Informacje 

wysyłane z nadajnika do odbiornika maj� postaci tablicy trzy 

elementowej. Pierwszy z nich to znak kontrolny, drugi to 

warto�� całkowita a ostatni to warto�� dziesi�tna mierzonej 

temperatury. Przy takiej konfiguracji w terenie 

zabudowanym pogorszenie odbieranego sygnału wyst�piło 

przy dystansie ok 20 m. Objawiało si� to zmniejszeniem 

cz�sto�ci odbieranych warto�ci pomierzonej temperatury. Co 

�wiadczy �e wysyłany sygnał nie docierał do odbiornika lub 

dane ulegały zniekształceniu w wyniku tłumienia i zakłóce� 

a znak kontrolny miał inn� warto��. Przy dystansie 22,5 m 

oprócz mniejszej cz�sto�ci odbieranych danych, zacz�ły 

wyst�powa� bł�dy pomiaru. Odbiornik pokazywał warto�ci 

temperatury rz�du 1000��C gdy rzeczywista warto�� wynosiła 

22 �C. Po zwi�kszeniu odległo�ci do 25 m pomiar był 

całkowicie niemo�liwy. Odbiornik nie odbierał �adnych 

danych. Po pierwszej serii testów zastosowano antenki 

pr�towe o długo�ci 25 cm i przekroju 0,5 mm
2
. W tej 

sytuacji pogorszenie odbieranego sygnału wyst�piło przy 

odległo�ci ok 27,5 m. Bł�dy pomiaru zacz�ły pojawia� si� 

przy dystansie ok 32,5 m. Zanik transmisji wyst�pił przy 

odległo�ci ok 37,5 m. Dalsze zwi�kszanie długo�ci anten nie 

wpływało na popraw� transmisji. Wyniki testów zawiera 

tabela 1 

 
Tablica 1. Wyniki testu w terenie zabudowanym 

 

A – Brak zakłóce� transmisji  

B – Zmniejszenie cz�sto�ci odbieranych danych 

C – Pojawienie si� bł�dów pomiaru 

D – Zanik transmisji 

 

Kolejn� seri� testów przeprowadzono w otwartej 

przestrzeni. Ponownie wykonano pomiary dla trzech ró�nych 

długo�ci anten. Tym razem odległo�� była zmieniana ze 

skokiem 5 m. Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 2. 

 
Tablica 2. Wyniki testu w terenie otwartym 

 
Tablica 3. Wyniki pomiarów  dla nadajnika  zasilanego           

                 napi�ciem 5V 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trzeci test sprawdzał wpływ poziomu napi�cia 

zasilania nadajnika na zasi�g systemu pomiarowego. 

Zastosowany nadajnik mo�e by� zasilany napi�ciem z 

zakresu od 5 do 12 V. Docelowo jak i w poprzednich testach 

moduł nadajnika RF433 był zasilany napi�ciem 9 V 

bezpo�rednio z baterii, pozostała cz��� układu tj. 
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LM7805. W tym te�cie moduł nadajnika został równie� 

zasilony napiciem obni�onym o warto�ci 5 V. Wyniki testów 

zamieszczono w tabeli 3. 

 

4. WNIOSKI KO�COWE 

  

Niniejszy artykuł miał na celu przedstawienie prostego 

oraz taniego systemu mikroprocesorowego do 

bezprzewodowego pomiaru temperatury z wykorzystaniem 

cz�stotliwo�ci 433 MHz. Po przeprowadzonych badaniach 

wida� �e zastosowane moduły RF 433 maj� stosunkowo 

du�y zasi�g. Nadajnik mo�na zasila� napi�ciem z zakresu od 

3,5 V do 12 V. W badanym przypadku napi�cie zasilania 

miało warto�� 9 V, dlatego nie udało si� osi�gn�� zasi�gów 

podanych przez producenta. Obni�enie napi�cia zasilania 

nadajnika do warto�ci 5V spowodowało znaczne 

pogorszenie zasi�gu stworzonego systemu. Przy tak małych 

odległo�ciach wyniki dla terenu otwartego jak i 

zabudowanego były identyczne. Przy zasilaniu napi�ciem 

12 V parametry prawdopodobnie byłyby zbli�one do 

katalogowych. Stworzony system działa poprawnie i mo�e 

by� stosowany do kontroli temperatury na dystansie nie 

przekraczaj�cym 25 m dla terenu zabudowanego oraz 80 m 

dla terenu otwartego. System ten daje mo�liwo�� łatwej 

rozbudowy. Mo�na swobodnie zwi�kszy� ilo�� punktów 

pomiarowych przez zastosowanie wi�kszej ilo�ci 

nadajników z sensorami. Dodatkowo konieczna b�dzie 

modyfikacja kodu programu odbiornika. Ka�dy z 

nadajników musi mie� unikalny bit kontrolny który b�dzie 

rozpoznawany przez odbiornik. Wykorzystany 

mikrokontroler produkowany jest od wielu lat, jednak mimo 

to ma wystarczaj�co du�o mocy obliczeniowej aby 

swobodnie radzi� sobie ze zło�onymi algorytmami. 

Dodatkowo układy z rodziny ATmega zu�ywaj� niewiele 

energii dzi�ki czemu mog� by� zasilane z baterii i pracowa� 

przy tym przez dugi okres. 
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WIRELESS TEMPERATURE MEASUREMENT  
  

The aim of this article was the development and implementation of microprocessor measurement system designed 

to measure the temperature. The system includes a transmitter for measuring temperature and a receiver that displays 

the temperature value on the LCD display. Data transmission between the transmitter and the receiver uses radio waves at 

a frequency of 433 MHz. The first part of the article contains a brief introduction to wireless communication. Next chapter 

contains description created measuring system, used components, manufacturing method and the principle of action. 

In experimental part tested operation of the created system and range depending on the type of antenna and the supply 

voltage. 

  

Keywords: temperature measurement, wireless transmission, measuring system, microcontroller. 

 

 


