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METODA POŚREDNIA POMIARU PRZECIEKU
W INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Ryszard DINDORF1, Piotr WOŚ2
1.

2.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono metodę pośrednią pomiaru
natężenia przecieku w instalacji sprężonego powietrza przy
wykorzystaniu urządzenia pomiarowego włączonego na
odgałęzieniu rurociągu. Zaproponowana metoda pośrednia polega
na określaniu relacji miedzy przeciekiem w instalacji
pneumatycznej a przepływem kontrolowanym przez zawór
dławiący nastawialny. Przeciek sprężonego powietrza w instalacji
pneumatycznej jest obliczany na podstawie pomiaru stosunku
ciśnienia w dwóch przedziałach czasu – z uwzględnieniem i bez
uwzględnieni przepływu kontrolowanego.

Metoda ta zalecana do pomiaru przecieku w instalacji
pneumatycznej, której objętości nie jest większa niż 10%
objętości zbiornika Vz.
Przy określaniu masowego natężenia przepływu qm
sprężonego powietrza w wyniku spadku ciśnienia stosuje się
wzór na strumień masowy qm podczas politropowego
rozprężania w obszarze kontrolnym [4]:

qm =

Słowa kluczowe: urządzenie pomiarowe przecieku, natężenie
przecieku, przeciek kontrolowany, system sprężonego powietrza.

1. WPROWADZENIE
W pracy przedstawiono metodę pośredniego pomiaru
przecieku sprężonego powietrza w instalacji pneumatycznej
przy wykorzystaniu urządzenia pomiarowego włączonego na
odgałęzienie rurociągu. Zaproponowana metoda pomiaru
opierają się na określeniu relacji miedzy przeciekiem w
instalacji pneumatycznej a przepływem kontrolowanym, na
podstawie pomiaru spadków ciśnienia w dwóch przedziałach
czasu. W metodzie tej wymagany jest przepływomierz do
kontrolowanego pomiaru przepływu przez zawór dławiący
nastawialny. Zaproponowana metoda pomiaru przecieku w
instalacji pneumatycznej, w odróżnieniu od powszechnie
stosowanych metod pośrednich, nie wymaga znajomości
parametrów zbiornika, ani sprężarki.
2. METODA POŚREDNIA POMIARU PRZECIEKU
W instalacji pneumatycznej określa się dopuszczalny
ilościowy przeciek w wartościach przepływu objętościowego
lub procentowy przeciek w odniesieniu do wydajności
sprężarki. Do oszacowania przecieku w instalacji sprężonego
powietrza stosuje się metodę bezpośredniego pomiaru
przecieku za pomocą przepływomierza oraz metody
pośredniego pomiaru przecieku [1], [2], [3]. Najprostszą
metodą obliczenia przecieku w instalacji pneumatycznej jest
pomiar spadku ciśnienia w zbiorniku przy wyłączonej
sprężarce. Schemat ideowy takiego układu pomiarowego
metodą opróżnianie zbiornika zamieszczono, na rysunku 1.

V dp
n R T dt

(1)

gdzie: V – objętość obszaru kontrolnego, T, p – temperatura
absolutna i ciśnienie absolutne sprężonego powierza,
R – indywidualna stała gazowa powietrza, n – wykładnik
przemiany politropowej.

Rys. 1. Pomiar przecieku w instalacji pneumatycznej metodą
opróżniania zbiornika: 1 – sprężarka, 2 – zbiornik, 3 – przetwornik
ciśnienia, 4 – zawór odcinający przelotowy, 5 – odbiornik
sprężonego powietrza (miejsce przecieku sprężonego powietrza)

Spadek ciśnienia dpi/dt sprężonego powietrza w instalacji
pneumatycznej występuje przy niezmiennej temperaturze w
czasie Ti = idem. W takim przypadku uzasadnione jest
przyjecie procesu izotermicznego, dla której n = 1, oraz
zapisanie wzoru na masowe natężenie przepływu qmi w
następującej postaci:

q mi =

V i dp i
R T i dt

a następnie określenie objętościowego przepływu qvi:

(2)

q vi =

q mi

ρi

=

dp i V i dp i
Vi
=
p i dt
ρ i R T i dt

(3)

gdzie: Vi – objętość instalacji pneumatycznej, pi – ciśnienie
absolutne, Ti – temperatura absolutna, ρi – gęstość powierza.
W przypadku, gdy sprężarka i wszystkie odbiorniki są
wyłączone, wtedy natężenia przepływu qvp przez miejsca
przecieku sprężonego powietrza wynoszą:

qvp = q vi

przepływu (przecieku) qvp przez nieszczelności
występujące w instalacji sprężonego powietrza, a także
dobrać przepływ przez zawór 6 do zakresu pomiarowego
przepływomierza 7.
• Pomiar temperatury T wykorzystuje się do przeliczenia
wyników pomiaru przepływu objętościowego lub
masowego dla znormalizowanej atmosfery odniesienia
ANR (Atmosphere Normale de Reference). Temperatura
sprężonego powietrza w instalacji pneumatycznej
odpowiada temperaturze otoczenia.

(4)

Metoda pomiaru przecieku w instalacji pneumatycznej
„metodą opróżniania zbiornika” opiera się na założeniu, że
utrzymuje się stałe natężenie przecieku qvp. Takie założenie
jest uzasadnione dla przepływu nadkrytycznego, gdy
0,125 ≤ pa/p ≤ 0,5283, oraz gdy ekwiwalentna średnica
nieszczelności dn << 1 mm. Wartość stosunku ciśnień
pa/p = 0,125 określa się dla maksymalnego ciśnienia
absolutnego p = 0,8 MPa w instalacji, gdy ciśnienie
atmosferyczne pa ≈ 0,1 MPa, a β = 0,5283 jest krytycznym
stosunkiem ciśnień. Straty mocy PL wynikające z wycieku
sprężonego powietrza przez nieszczelności w instalacji
oblicza się według wzoru [5].
3. POMIAR PRZECIEKU Z KONTROLOWANYM
PRZEPŁYWEM NA ODGAŁĘZIENIU
Zaproponowano metodę pośrednią pomiaru przecieku
sprężonego powietrza w instalacji pneumatycznej przy
wykorzystaniu urządzenia pomiarowego włączanego na
odgałęzieniu rurociągu. Ta metoda pomiaru opiera się na
określeniu relacji miedzy przeciekiem w instalacji
pneumatycznej (połączeniach, zaworach, odbiornikach), a
przepływem kontrolowanym na odgałęzieniu rurociągu.
Natężenie
przecieku
sprężonego
powietrza
przez
nieszczelności w instalacji pneumatycznej oblicza się na
podstawie pomiaru ciśnienia w dwóch przedziałach czasu.
Pomiary spadków ciśnienia w instalacji pneumatycznej
można przeprowadzić w dwóch dowolnych przedziałach
czasowych: dla przecieku przez nieszczelności z
uwzględnieniem przepływu kontrolowanego i dla przecieku
przez nieszczelności bez uwzględnieni przepływu
kontrolowanego. Poglądowy schemat układu pomiarowego
przecieku z przepływem kontrolowanych na odgałęzieniu
rurociągu zamieszczono na rysunku 2.
Pomiar przecieku sprężonego powietrza w instalacji
pneumatycznej metodą pośrednią z kontrolowanym
przepływem na odgałęzieniu rurociągu przeprowadza się
następująco:
• Pomiar przecieku w instalacji sprężonego powietrza
przeprowadza się wówczas, gdy wyłączona jest
sprężarka (instalacja pneumatyczna jest pod ciśnieniem
zbiornika sprężonego powietrza) 1, oraz gdy nie ma
poboru
sprężonego
powietrza
w
odbiorniku
pneumatycznym 4.
• Metoda pomiaru przecieku opiera się na określeniu
relacji miedzy przeciekiem qvp sprężonego powietrza w
odbiorniku pneumatycznym 4 a przepływem qvk przez
zawór dławiący nastawialny 6, kontrolowanym
(mierzonym) za pomocą przepływomierza 7.
• Przez zmianę nastawy zaworu 6 można dostosować
przepływ kontrolowany qvk do zakresu natężenia

8

Rys. 2. Poglądowy schemat układu pomiarowego przecieku
z przepływem kontrolowanym: 1 – stacja sprężarki, 2, 3 – zawór
odcinający, 4 – odbiornik sprężonego powietrza (miejsca
przecieku), 5 – zawór przełączający 2/2 sterowany
elektromagnetycznie, 6 – zawór dławiący nastawialny,
7 – przepływomierz, 8 – podwójny przetwornik pomiarowy
ciśnienia i temperatury

W metodzie pośredniej pomiaru przecieku z przepływem
kontrolowanym na odgałęzieniu rurociągu uwzględnia się
dwa przedziały pomiarowe spadku ciśnienia p(t): ∆pp i ∆pk,
widoczne na rysunku 3. Pomiary spadków ciśnienia ∆pp i
∆pk można przeprowadzać w dowolnej kolejności i w
różnych przedziałach czasowych, jak przedstawiono na
rysunku 3a i rysunku 3b.
Jak wynika z rysunku 3a:
1. Pierwszy przedział pomiarowy jest pomiarem przecieku
bez przepływu kontrolowanego, gdy zawór przełączający
5 jest w pozycji przepływ odcięty. W czasie tp występuje
spadek ciśnienia Δpp, wynikający z różnicy ciśnienia
górnego ppg i ciśnienia dolnego ppd, spowodowany
przeciekiem sprężonego powietrza w urządzeniu
pneumatycznym 4.
2. Drugi przedział pomiarowy jest pomiarem przecieku z
przepływem kontrolowanym, gdy zawór przełączający 5
jest w pozycji przepływ otwarty. W czasie tk występuje
spadek ciśnienia Δpk, wynikający z różnicy ciśnienia
górnego pkg i ciśnienia dolnego pkd, spowodowany
przeciekiem sprężonego powietrza w instalacji
pneumatycznej 4 oraz przepływem sprężonego powietrza
do atmosfery przez zawór dławiący nastawny 6. W
czasie tk mierzy się przepływomierzem 7 przepływ
objętościowy przez zawór dławiący nastawialny 6.
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gdzie: ppg, ppd – ciśnienie górne i dolne w zakresie pomiaru
przecieku bez przepływu kontrolowanego, pkg, pkd –
ciśnienie górne i dolne w zakresie pomiaru przecieku z
przepływem kontrolowanym.
Po przekształceniu równania (6) otrzymano wzór do
obliczania przecieku (natężenia przepływu) objętościowego
w instalacji pneumatycznej metodą pośrednią z przepływem
kontrolowanym na odgałęzieniu rurociągu, na podstawie
pomiaru stosunku ciśnień w dwóch przedziałach czasowych:

q vp = q vk


ln 


 p pg 

ln 
 p pd  t k


p 
p kg 
 t p − ln  pg  t k

 p pd 
p kd 



(7)

4. UKŁAD POMIAROWY

Rys. 3. Spadki ciśnienia w dwóch przedziałach czasu
w metodzie pomiaru przecieku z przepływem kontrolowanym

W zastosowanej metodzie pomiaru przecieku w instalacji
pneumatycznej uwzględnia się równania bilansu natężeń
przepływu dla dwóch przedziałów pomiarowych ciśnienia,
które zapisuje się według wzoru (3) następująco:

Vi

 pp

V i
p
 k

dp p
dt p
dp k
dt k

= q vp

Do monitorowania przecieków w instalacji sprężonego
powietrza metodą pomiaru z przepływem kontrolowanym na
odgałęzieniu rurociągu zbudowano mobilne urządzenie
pomiarowe, którego schemat pomiarowy przedstawiono
rysunek 4. Na rysunku tym wprowadzono następujące
oznaczenia: RD – rura dystrybucyjna i RS – rura serwisowa
instalacji, UP – układ pomiarowy, w którym: RP – rura
pomiarowa, CC – czujnik ciśnienia PE5-PP-GO14 0-10 bar
Rexroth, ZR – zawór rozdzielający 3/2 NZ G1/2” 24VDC
sterowany elektromagnetycznie, PN – przetwornica
podwyższająca napięcie 5V/24VDC, PM – przepływomierz
masowy SONOAIR DN15 G1/2”, PS – przetwornik
sygnałowy LUPS-11ME-00, ZD – nastawialny zawór
dławicy, KP – karta pomiarowa USB-1209FS, PC –
komputer z LabView.

(5)

= q vp + q vk

gdzie: pp – ciśnienie mierzone w przedziale pomiaru
przecieku bez przepływu kontrolowanego, pk – ciśnienie
mierzone w przedziale pomiaru przecieku z przepływem
kontrolowanym, tp – czas pomiaru przecieku bez przepływu
kontrolowanego, tk – czas pomiaru przecieku z przepływem
kontrolowanym, qvp – sumaryczne natężenie przepływ
objętościowego przez nieszczelności w instalacji
pneumatycznej, qvk – natężenie przepływu objętościowego
mierzone przez zawór nastawialny w czasie tk.
Ponieważ przepływ przez nieszczelności w instalacji
przemysłowej jest nieustalony (zmienny w czasie), dlatego
równania różniczkowe (5) przekształcono za pomocą funkcji
logarytmicznych do postaci:


p 
 ln pg 
 p pd 


 =q
V i
vp

tp


 p kg 

 ln

p
kd


 =q +q
V
i
vp
vk

tk


Rys. 4. Schemat układu pomiarowego przecieku w instalacji
sprężonego powietrza metodą pośrednią z przepływem
kontrolowanym

5. WYNIKI POMIARU
(6)

Widok panelu operatorskiego w programie LabView z
wynikami pomiaru przecieku w instalacji sprężonego
powietrza przedstawiono na rysunku 5. Na panelu widoczne
są dwa okna pomiarowe ciśnienia: górne dla pierwszego
przedziału pomiarowego bez przepływu kontrolowanego,
dolne dla drugiego przedziału pomiarowego z przepływem
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kontrolowanym. W programie LabView rejestrowane są
górne i dolne wartości ciśnienia w dwóch przedziałach
pomiarowych oraz przepływ objętościowy przez zawór
dławiący.

Po zakończeniu pomiarów obliczane jest natężenie przecieku
według wzoru (7). W czasie pomiarów zaobserwowano, że
po przesterowaniu (przełączeniu zaworu za pomocą sygnału
elektrycznego) zaworu rozdzielającego, przy przejściu z
pierwszego do drugiego przedziału pomiarowego, powstają
zakłócenia ciśnienia charakteryzujące się impulsem
(skokiem) ciśnienia: ∆p ≈ 0,05 bar.
6. WNIOSKI KOŃCOWE

Rys. 5. Widok panelu operatorskiego w programie LabView
z wynikami i wykresami pomiarów

Na podstawie wartości wyników pomiarowych ciśnienia,
widocznych na panelu LabView rysunku 5, narysowano
wykres zmiany ciśnienia w funkcji czasu p(t) w dwóch
przedziałach pomiarowych, który zamieszczono na
rysunku 6.

Zaproponowana metoda pośrednia pomiaru przecieku
na odgałęzieniu rurociągu instalacji pneumatycznej, w
odróżnieniu od powszechnie stosowanych metod pośrednich,
nie wymaga znajomości parametrów zbiornika i sprężarki.
Metoda ta może być stosowana do pomiaru natężenia
przecieku w dowolnym miejscu instalacji sprężonego
powietrza: w rurociągu głównym i dystrybucyjnym,
przewodach rozprowadzających i przyłączeniowych, do
odbiorników (maszyn, urządzeń, narzędzi). Zastosowanie tej
metody zmniejsza koszty pomiaru przecieku w instalacji
pneumatycznej, ponieważ nie wymagany jest demontaż lub
przeróbka rurociągu, wystarczy podłączyć urządzenie
pomiarowe w dowolnym miejscu instalacji pneumatycznej
przez zawór kulowy lub punkt poboru sprężonego powietrza.
Przedstawiona metoda pomiaru natężenia przecieku ma
istotne znaczenie do oszacowania strat energii i kosztów
eksploatacji systemów sprężonego powietrza. Metod ta
może być również stosowana do pomiaru przecieku w
innych instalacjach gazowych niż na sprężone powietrze.
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Rys. 6. Wykres zmiany ciśnienia w dwóch przedziałach
pomiarowych

INDIRECT MEASUREMENT METHOD OF LEAKAGE FLOW RATE IN COMPRESSED
AIR SYSTEMS
In the paper the indirect measurement method of air leakage flow rate in compressed air system was proposed. In this
method the measurement equipment had branch connection to the pneumatic pipeline. The indirect measurement method
consists in determining the relation between air leakage flow rate in pipeline and the controlled air flow rate through
adjustable throttle valve. Compressed air leakage flow rate in pneumatic systems is calculated on the basis of pressure ratio
measurements in two time intervals - during leakage with and without the controlled flow.
Keywords: leakage measurement equipment, leakage flow rate, controlled air flow, compressed air systems.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono sylwetkę i dorobek
organizatora Zakładu Miernictwa Elektrycznego na Politechnice
Rzeszowskiej – Jana Dyszyńskiego. Jan Dyszyński urodził się
w 1922 we Lwowie. Uczęszczał do Zakładu NaukowoWychowawczego Ojców Jezuitów w Chyrowie. Był absolwentem
pierwszego powojennego semestru Wydziału Elektrycznego
Politechniki Śląskiej. W roku 1973 został pierwszym
Kierownikiem Zakładu Miernictwa Elektrycznego na Politechnice
Rzeszowskiej. Pan Jan był nie tylko niezapomnianym
nauczycielem, ale również współpracownikiem i niestrudzonym
turystą. Zmarł 7 stycznia 2009 w Jarosławiu.
Słowa kluczowe: metrolog, założyciel Laboratorium Miernictwa
Elektrycznego, Politechnika Rzeszowska, miłośnik gór.

Pamięci Jana Dyszyńskiego (1922 – 2009)
1. WSTĘP
W gronie współpracowników powiedział kiedyś, będąc
już na emeryturze: „…koszę trawnik, a w głowie wymyślam
zadania z metrologii…”.
Taki był mgr inż. Jan Dyszyński (1922 - 2009) –
twórca laboratoriów Miernictwa Elektrycznego na
Politechnice Rzeszowskiej. Pracę na uczelni w Rzeszowie
rozpoczął w 1964 roku. Wówczas była to Wyższa Szkoła
Inżynierska w Rzeszowie, w 1974 roku przekształcona na
Politechnikę Rzeszowską. Po zmianach struktury uczelni
w 1973 roku utworzono Instytut Elektrotechniki spełniający
funkcję wydziału, w tym samym czasie Pan Jan został
powołany
na
kierownika
Zakładu
Miernictwa
Elektrycznego (rys. 1).

Rys. 1. Jan Dyszyński

Jego inwencji twórczej, pasji i doświadczeniu
rzeszowska uczelnia zawdzięcza laboratorium miernictwa
nieźle, jak na ówczesne czasy, wyposażone w aparaturę
pomiarową, pomoce dydaktyczne i modele pomiarowe,
zestawy ćwiczeń i odpowiednio do nich zaprojektowane
instrukcje oraz opracowane skrypty.
Życie Pana Jana okazało się dobrą ilustracją losów
Pokolenia Kolumbów urodzonych w wolnej Polsce,
w II Rzeczpospolitej, lecz w wydaniu podkarpackim.
2. OKRES PRZEDWOJENNY
Urodził się we Lwowie w 1922 roku, jako pierwszy
z trojga rodzeństwa w rodzinie doktora medycyny.
Dzieciństwo, a później większość dorosłego życia spędził
w Jarosławiu. Tu ukończył Szkołę Powszechną, a dalszą
edukację zapewnił Mu sławny „Zakład NaukowoWychowawczy O.O Jezuitów” w Chyrowie. W Chyrowie,
jak sam twierdził, ukształtowano jego charakter
i zamiłowania techniczne. Nie są to puste słowa, ponieważ
w monografii księdza Jana Niemca „Zakład Naukowo–
Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886-1939” [1]
znaleźć można na stronie 210 wzmiankę o zmontowaniu
przez ucznia Jana Dyszyńskiego odbiornika radiowego, co
umożliwiło kółku krótkofalowców nawiązywanie udanych
łączności. W roku 1939 ukończył w Chyrowie I klasę
matematyczno – fizyczną.
Maturę uzyskał już w ramach tajnego nauczania
(rys. 2), zdawszy uprzednio egzamin z dojrzałości
i zaradności życiowej, gdy jako 17-to latek zorganizował
swojej rodzinie ucieczkę z Jarosławia samochodem na
wschód przed Niemcami.

Rys. 2. Świadectwo maturalne

Udało się wtedy również uratować z niewoli ojca
oficera, wcześniej internowanego przez sowietów. Okres
okupacji niemieckiej wypełniła praca w Elektrowni
Miejskiej w Jarosławiu (rys. 3), nauka do matury i tajna
podchorążówka AK.

i niepokornym charakterze cieszył się szacunkiem
i uznaniem współpracowników, kolegów i studentów, ale
nie zawsze podobnie oceniali go decydenci. Pracował, więc
jako
kierownik
Laboratorium Wysokich
Napięć
w Gliwickich Zakładach Tworzyw Sztucznych, zaś po roku
1956 ponownie, jako starszy asystent na Politechnice
Śląskiej. Względy rodzinne zdecydowały o przerwaniu
dobrze zapowiadającej się kariery naukowej i powrocie do
Jarosławia. W międzyczasie było jeszcze stanowisko
dyrektora technicznego w Okręgowym Zarządzie Kin
w Rzeszowie, a w 1963 roku mgr inż. Jan Dyszyński
rozpoczął pracę, jako starszy wykładowca w Wyższej
Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie. Tym razem przy
organizacji
i
tworzeniu
przedmiotu
Miernictwo
Elektryczne przydała się wiedza i doświadczenie zdobyte
w pionierskich, powojennych latach asystentury na
Politechnice Gliwickiej. Z tego okresu działalności na
niwie metrologii pochodzą podręczniki, na których
wychowało się niejedno pokolenie metrologów.
Najszerzej znane są podręczniki do Miernictwa
Elektrycznego (rys. 5) napisane razem z Ryszardem Haglem
(późniejszym profesorem w Politechnice Śląskiej), którego
był przyjacielem i współpracownikiem. Książki zostały
zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania,
jako ogólnopolskie podręczniki dla uczniów techników
elektrycznych i elektronicznych wszystkich specjalności [3, 4].

Rys. 3. W pierwszej pracy – Elektrownia Miejska w Jarosławiu

3. OKRES POWOJENNY
W marcu 1945 roku został przyjęty na studia
na Politechnice
Śląskiej
z
tymczasową
siedzibą
w Krakowie, a na drugi semestr już umiejscowioną
w Gliwicach. Lata studiów, kolegów, zwłaszcza tych
pochodzących z Jarosławia i okolic oraz perypetie
towarzyszące pracy asystenta przedstawił Pan Jan we
wspomnieniach spisanych w Księdze Pamiątkowej
o znamiennym tytule: „Pierwszy Powojenny Semestr
Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 1945-1949” [2].
Studia ukończył w 1951 roku, ale jeszcze podczas
nich, jako młodszy asystent w Zakładzie Miernictwa
Elektrycznego rozpoczął flirt z metrologią (rys. 4).

Rys. 5. Podręcznik do metrologii dla uczniów technikum

Rys. 4. W laboratorium Miernictwa Elektrycznego Politechniki
Śląskiej, od lewej Ryszard Hagel, Jan Dyszyński oraz Konstanty
Bielański

Zawodową drogę metrologa cechowały meandry,
odejścia i powroty, bo wychowanek Chyrowa
o skrystalizowanym światopoglądzie, twardych zasadach
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Podczas swojej przygody z dydaktyką metrologii Pan
Jan napisał i wydał na Politechnice Rzeszowskiej
podręcznik z Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej wraz
z zestawami ćwiczeń [5, 6, 7]. Całość wydania stanowiły
trzy części głęboko przemyślane i uzupełnione pomocami
laboratoryjnymi, opracowanymi w Zakładzie Metrologii
pod nadzorem samego autora.
Przełożony Pana Dyszyńskiego dr inż. J. Sozański
podkreślał
„wzorowe
przygotowanie
laboratoriów
dydaktycznych miernictwa elektrycznego i automatyki”.
Podręczniki, laboratoria, pomoce naukowe to wszystko
było bardzo spójne. Nie ma dobrej dydaktyki bez pracowni
doświadczalnych, podręcznika i kadry – stare zasady, które
obowiązują do dziś.
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4. GÓRY – NIEKOŃCZĄCA SIĘ PRZYGODA
Był też w życiu Pana Jana mocniejszy i trwalszy od
flirtu związek z górami. Za dobre świadectwo jeszcze
w roku 1939 został zapisany do Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego, co znaczyło, że musiał już być dobrze
zaawansowany w górskim rzemiośle.
Pasję dzielił w czasie studiów i czasów gliwickich ze
swoim przyjacielem Ryszardem Haglem (rys. 6).

Zdrowie długo mu służyło, a o kondycję dbał
wyżywając się w ogródku, więc mógł się cieszyć
i zachwycać swoją miłością – górami do późnych lat: zawsze
ich chciwy i ciekawy. Miłość do gór przekazywał również
swoim najbliższym, którzy ich wspólne wędrówki
wspominają do dziś z nostalgią (rys. 7).
Swojego zamiłowania do gór i pieszych wycieczek
nigdy nie stracił. Takim go pamiętamy. Tradycyjne coroczne
wycieczki w Tatry, wędrówki po Bieszczadach i Beskidzie
Niskim były pasją Pana Jana (rys. 8).

Rys. 8. Jan Dyszyński na Połoninie Wetlińskiej w głębi Połonina
Caryńska, 1995

5. INNE OBLICZA PANA JANA

Rys. 6. Wyprawa na narty, od lewej Ryszard Hagel, Irena Kautz,
Jan Dyszyński [8]

Zarażał nią kolegów i studentów, bo organizował dla
nich rajdy pod hasłem „Szlakami Lenina”, gdy nie było
innej możliwości zdobycia dofinansowania.

Mgr inż. Jan Dyszyński miał wpojone, tak
charakterystyczne dla tamtych roczników poczucie służby
dla innych. Bez rozgłosu, dyskretnie, był zaangażowany
wraz z kolegami z AK w ustanowienie prywatnego
stypendium dla zdolnych studentów pochodzących z okolic
Jarosławia. Pomoc ta była dla fundatorów emerytów sporą
ofiarą, zaś dla obdarowanych – wyróżnieniem.
Aktywnie stworzył i zrealizował pomysł uczczenia
pobytów ks. Karola Wojtyły, później Jana Pawła II,
w Beskidzie Niskim przez ustawienie Krzyża Papieskiego na
Górze Grzywackiej pod Żmigrodem. Konstrukcja stalowej
platformy widokowej, wzniesionej 12 metrów nad ziemią
i zwieńczonej siedmiometrowym krzyżem była nie lada
przedsięwzięciem, a Pan Jan skutecznie wydeptywał
rozmaite ścieżki, mobilizując sponsorów, konstruktorów
i wykonawców.
Chętnie później odwiedzał to miejsce, wyróżniające się
widokiem na wspaniałą panoramę wzniesień Beskidu
Niskiego.
6. ZAKOŃCZENIE
Pan Jan Dyszyński był wykładowcą posiadającym
autorytet, wiedzę oraz talent do jej przekazywania.
Inspirował
nas
swoimi
pasjami
naukowymi
i pozanaukowymi.
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JAN DYSZYNSKI - METROLOGIST AND MAN OF PASSIONS
Memory of Jan Dyszynski (1922-2009) a metrologist from Rzeszow University of Technology
Jan Dyszynski was born in 1922 in Lwow. He was initially a pupil at the famous Jesuit Fathers Secondary School in Chyrow,
but after the outbreak of the Second World War and the German occupation of Poland, he had to complete his education
covertly. After the war ended (1945) he attended the very first term of the newly opened Silesian Technical University,
graduating from the Faculty of Electrical Engineering in 1951. He then worked there before moving on to the Rzeszow
University of Technology, where he not only lectured in the Faculty of Electricity and Computer Engineering, but was also
instrumental in founding the Electrical Measurements Laboratory. The university owes him a huge debt for both, and he will
always be remembered as an excellent tutor, dedicated colleague, and avid mountain hiker. He passed away on 7 January
2009 in Jaroslaw.
Keywords: metrologist, the founder of the Electrical Measurements Laboratory, Rzeszow University of Technology, hiker.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono komputerowy system do
diagnostyki łożysk silników indukcyjnych metodą pomiaru
i analizy mocy chwilowej pobieranej przez badane maszyny. Do
realizacji oprogramowania systemu pomiarowego wybrano
środowisko programowania w języku graficznym LabVIEW.
Opracowane oprogramowanie umożliwia analizę, archiwizację
i wizualizację danych uzyskanych z pomiarów mocy chwilowej,
pobieranej przez badane silniki indukcyjne, przeprowadzonych
z wykorzystaniem kasety NI PXI 1033. Zadaniem opracowanej
aplikacji jest również identyfikacja składowych widma mocy
chwilowej, które są charakterystyczne dla szeregu typów
uszkodzeń łożysk. Ponadto oprogramowanie umożliwia odczyt
danych pomiarowych, które uprzednio zostały zapisane do pliku.
Słowa kluczowe: stanowisko komputerowe, diagnostyka łożysk,
przyrząd wirtualny, moc chwilowa.

1. WSTĘP
Z danych statystycznych [1, 2] wynika, że awarie
silników indukcyjnych najczęściej są spowodowane
uszkodzeniami łożysk. Dlatego też problematyka związana
z monitorowaniem stanu technicznego łożysk silników
indukcyjnych jest aktualna i stanowi ważny element
systemów nadzorowania maszyn.
Jednym z takich sposobów diagnostyki łożysk jest
metoda oparta na pomiarze i analizie widma iloczynu
wartości chwilowych prądu i napięcia zasilającego maszynę
[3].
W opisywanej metodzie diagnostycznej przyjęto model
zjawisk, które zachodzą w silniku, opierający się na
założeniu, że każdy kontakt uszkodzonego fragmentu
łożyska z innym elementem łożyska powoduje chwilowy
wzrost momentu oporowego, a tym samym mocy chwilowej
(zdefiniowanej jako iloczyn wartości chwilowych napięcia
i prądu zasilającego), pobieranej przez silnik. Pojawiające
się w sygnale mocy chwilowej odkształcenia mają postać
dodatkowych harmonicznych widma, które powstają na
skutek
odkształceń
przebiegów
sygnałami
o częstotliwościach drgań mechanicznych, zależnych od
konstrukcji
łożyska
oraz
prędkości
obrotowej
i wskazujących na uszkodzenia łożyska. W literaturze znane
są zależności służące do wyznaczenia tych częstotliwości
charakterystycznych dla różnych uszkodzeń łożysk [1, 2, 3].
Badania diagnostyczne łożysk, oparte na tej metodzie,
polegają na jednoczesnym pomiarze wartości chwilowych
prądu i napięcia w jednej z faz zasilających silniki. Badania
przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym, z którym

współpracuje
komputerowy
system
pomiarowy
przeznaczony do diagnostyki łożysk.
Pomiary
przeprowadzono
na
stanowisku
laboratoryjnym, skonstruowanym w taki sposób, aby
zapewnić jak najlepszą izolację badanego silnika od drgań
otoczenia. Stanowisko składa się z silnika badanego,
tłumików
wibroakustycznych,
umożliwiających
odizolowanie badanych maszyn od podstawy, na której
zamontowane jest obciążenie, sprzęgła magnetycznego oraz
laserowego układu do dokładnego osiowania wałów [3].
Do pomiarów prądów i napięć wykorzystano układ
pomiarowy, składający się z wysokiej klasy bocznika
o rezystancji 0,1 Ω i rezystancyjnego dzielnika napięcia.
Dzielnik napięcia zbudowany jest z dwóch rezystorów
o wartościach rezystancji 10 MΩ i 20 kΩ. Klasy dokładności
rezystorów wykorzystanych w dzielniku napięcia wynoszą
odpowiednio: 0,02 i 0,05 a klasa dokładności bocznika
wynosi 0,02.
2. KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY
Ze stanowiskiem laboratoryjnym współpracuje
wysokiej klasy system pomiarowy produkcji National
Instruments. System ten stanowi kaseta NI PXI 1031,
w której zainstalowano kartę pomiarową PXI 4462,
charakteryzującą się dużym zakresem dynamiki (118 dB)
oraz rozdzielczością wynoszącą 24 bity. W celu uniknięcia
zjawiska aliasingu wejścia analogowe karty wyposażone są
w nieprogramowany, analogowy filtr dolnoprzepustowy,
którego zadaniem jest usuwanie składowych sygnału
o częstotliwościach wyższych od połowy dopuszczalnej dla
przetwornika A/C częstotliwości próbkowania (204,8 kHz)
oraz w filtry cyfrowe, które automatycznie dostosowują
częstotliwość odcięcia do wartości 0,4 częstotliwości
próbkowania zaprogramowanej przez użytkownika [4].
Jednoczesna akwizycja sygnałów prądu i napięcia
została dokonana z częstotliwością próbkowania 16384 Hz,
przy liczbie próbek równej 262144, co pozwoliło uzyskać
rozdzielczość
widma
równą
1/16 Hz.
W
celu
zminimalizowania zjawiska przecieku, wynikającego
z niecałkowitej liczby okresów sygnału badanego
wykorzystano okno czasowe Hanninga, charakteryzujące się
dobrym tłumieniem amplitud listków bocznych.
Sygnały prądu i napięcia przesyłane były do
komputera, gdzie poddane zostały analizie przy
wykorzystaniu opracowanego oprogramowania, celem

określenia składowych widma, które można wykorzystać
w diagnostyce łożysk.
Do realizacji oprogramowania systemu pomiarowego
wybrano
środowisko
programowania
LabVIEW.
Opracowane oprogramowanie o nazwie „Moc-Łożyska”
umożliwia analizę, archiwizację i wizualizację danych
uzyskanych z pomiarów, wykonanych przy użyciu kasety NI
PXI 1031. Zadaniem opracowanej aplikacji jest również
identyfikacja składowych charakterystycznych dla szeregu
typów uszkodzeń łożysk. Ponadto oprogramowanie
umożliwia odczyt danych pomiarowych, które uprzednio
zostały zapisane do pliku.
Algorytm przyrządu wirtualnego przeznaczonego do
diagnostyki łożysk silników indukcyjnych, opartej na
pomiarach i analizie mocy chwilowej, przedstawiono na
rysunku 1 [3].
C
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i, u
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DM
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Rys. 1. Algorytm aplikacji komputerowej do diagnostyki łożysk
silników indukcyjnych metodą analizy wartości mocy chwilowej
pobieranej przez maszynę: C – komputer klasy PC wraz
z oprogramowaniem, AP – blok programu analizy widma mocy
chwilowej, MM – blok programu mnożący prąd
i napięcie, FFT – moduł obliczania transformaty Fouriera,
WM - moduł filtracji falkowej, FM – moduł obliczenia
częstotliwości napięcia sieci zasilającej, VM – moduł obliczania
prędkości kątowej wirnika silnika indukcyjnego, DM – moduł
diagnostyki uszkodzeń, AM – moduł wyznaczania amplitud
składowych widma mocy chwilowej o częstotliwościach
oczekiwanych dla uszkodzeń, BM – moduł obliczenia
częstotliwości charakterystycznych dla łożyska oraz częstotliwości
oczekiwanych dla uszkodzeń, DB – baza danych łożysk [3]

Opracowane
oprogramowanie
„Moc-Łożyska”,
zainstalowane na komputerze (C), dokonuje operacji
mnożenia wartości chwilowych prądu i napięcia. Za
wykonanie tej operacji odpowiedzialny jest blok programu
mnożenia prądu i napięcia (MM). Następnie sygnały prądu
i mocy chwilowej przekazywane są do bloku programu
(AP), przeznaczonego do analizy widma mocy chwilowej.
W bloku tym znajduje się moduł obliczenia transformaty
Fouriera (FFT), który realizuje obliczenia widma sygnału
prądu i mocy chwilowej metodą szybkiej transformaty
Fouriera. Z modułem tym połączone są moduły: obliczenia
częstotliwości napięcia sieci zasilającej (FM) i obliczania
prędkości kątowej wirnika silnika indukcyjnego (VM). Na
podstawie analizy widma prądu zasilającego maszynę
realizują one obliczenia odpowiednio: częstotliwości
napięcia sieciowego i prędkości obrotowej wirnika. Moduł
FFT połączony jest także z modułem filtracji falkowej
(WM), którego zadaniem jest filtracja niepożądanych
składowych widma mocy chwilowej. Sygnały z tego modułu
przekazywane są do modułów: obliczania częstotliwości
charakterystycznych dla uszkodzeń (BM) i modułu
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wyznaczania
amplitud
składowych
widma
mocy
o częstotliwościach oczekiwanych dla uszkodzeń (AM).
Dane z modułów FM oraz VM przesyłane są do modułów
BM oraz AM. Do tych modułów dołączona została baza
danych łożysk tocznych (DB). Następnie dane z modułów
BM i AM przesyłane są do modułu wyznaczania amplitud
składowych widma mocy chwilowej o częstotliwościach
charakterystycznych dla określonych typów uszkodzeń
łożysk. Dane z tego modułu przekazywane są do modułu
diagnostyki uszkodzeń (DM), którego zadaniem jest ocena
stanu technicznego badanych łożysk.
W przedstawionej konfiguracji oprogramowania na
podstawie widma prądu określane są: częstotliwość napięcia
sieci zasilającej i prędkość kątowa wirnika silnika
indukcyjnego. Parametry te są wprowadzane do znanych
z literatury zależności [1, 2], określających na podstawie
wymiarów geometrycznych łożyska tocznego częstotliwości
wibracji silnika, pojawiające się przy określonych typach
uszkodzeń. Składowe o tych częstotliwościach poszukiwane
są w widmie mocy chwilowej. Obecność prążków
o obliczonych częstotliwościach w widmie mocy chwilowej
świadczy o uszkodzeniu poszczególnych elementów
łożyska. Natomiast wartość amplitud tych składowych
informuje o stopniu zaawansowania uszkodzenia.
Komunikacja użytkownika z opracowanym programem
możliwa jest za pośrednictwem panelu aplikacji
wyświetlanego na ekranie monitora. Przyciski i zakładki,
oznaczone odpowiednimi hasłami, umożliwiają nawigację
w programie. Wybór trybu pracy aplikacji, preferencje
i ustawienia wprowadzane są za pośrednictwem menu,
umieszczonego w zakładce „Ustawienia”. Na rysunku 2
przedstawiono widok zakładki „Ustawienia” aplikacji „Moc
– Łożyska”. Natomiast na rysunku 3 zaprezentowano widok
zakładki prezentującej widmo obwiedni mocy chwilowej.
Oprogramowanie „Moc – Łożyska” posiada budowę
modułową i składa się z czterech aplikacji. Trzy z nich:
„Analiza – Moc”, „Baza – Łożyska” oraz „Zapis” pracują
jako podprogramy w stosunku do programu głównego.
Fragment kodu źródłowego opisywanego programu
głównego przedstawiono na rysunku 4.
Program umożliwia, oprócz prezentacji danych
uzyskanych z pomiarów, zapis danych do pliku, odczyt
uprzednio zapisanych danych z pliku oraz zmianę
parametrów takich jak częstotliwość próbkowania, liczba
próbek, zakresy napięć oraz pozwala na ustawienie liczby
wykonywanych pomiarów.
Dane dotyczące wartości chwilowych prądu i napięcia,
pobrane z karty akwizycji, mogą być prezentowane zarówno
w postaci czasowej jak również w postaci widm tych
sygnałów. Opracowana aplikacja umożliwia także
prezentację wartości mocy chwilowej i jej widma.
Zadaniem aplikacji „Analiza – Moc”, pracującej jako
podprogram w stosunku do programu głównego jest
obliczanie częstotliwości napięcia zasilającego, wyznaczenie
prędkości obrotowej wirnika na podstawie analizy widma
prądu oraz obliczenie częstotliwości charakterystycznych dla
łożysk i częstotliwości oczekiwanych dla uszkodzeń.
W
celu
wyznaczenia
częstotliwości
charakterystycznych dla określonych typów uszkodzeń
łożysk z bazy danych pobierane są informacje dotyczące
budowy i geometrii łożysk. Na podstawie wspomnianych
częstotliwości oraz częstotliwości napięcia zasilającego
wyznaczane są częstotliwości związane z uszkodzeniami
łożysk, pojawiające się w widmie mocy chwilowej.
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Rys. 2. Widok zakładki „Ustawienia” programu „Moc – Łożyska”

Rys. 3. Widok zakładki programu „Moc – Łożyska” prezentującej widmo obwiedni mocy chwilowej

W kolejnym kroku dane zostają przesłane do programu
głównego „Moc-Łożyska”, gdzie opracowany algorytm
dokonuje przeszukania widma mocy chwilowej pod kątem
obecności częstotliwości składowych harmonicznych,
występujących przy określonych typach uszkodzeń łożysk.
W celu dokonania diagnozy porównywane są amplitudy tak
określonych składowych z wartościami progowymi,
określonymi na podstawie pomiarów dla szeregu silników
indukcyjnych z uszkodzeniami łożysk o różnych stopniach
zaawansowania. Przekroczenie ustalonej wartości progowej

świadczy o dużym stopniu zaawansowania uszkodzenia
danego elementu łożyska.
Kolejny podprogram „Baza – Łożyska” przeznaczony
jest do zapisania do bazy danych informacji dotyczących
konstrukcji i geometrii łożysk.
W podprogramie wprowadzane są dane dotyczące
symbolu łożyska, średnicy pierścienia zewnętrznego
i pierścienia wewnętrznego, liczby i średnicy elementów
tocznych oraz kąta pracy łożyska. Dane te zostają zapisane
do pliku, w którym przechowywane są informacje dotyczące
parametrów łożysk.
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Rys. 4. Fragment kodu źródłowego programu „Moc – Łożyska”

Aplikacja umożliwia również odczyt danych
dotyczących budowy określonych typów łożysk z uprzednio
zapisanego pliku stanowiącego bazę danych. Dane te
wykorzystywane
są
do
obliczenia
częstotliwości
charakterystycznych dla określonych typów uszkodzeń
łożysk.
Trzeci podprogram „Zapis” realizuje funkcję zapisu
danych pomiarowych do pliku. Na nośniku trwałym
zapisywane są przebiegi czasowe mierzonych sygnałów.
Poprawne
działanie
opracowanego
systemu
komputerowego
zostało
potwierdzone
podczas
wykonywania
szeregu
badań
diagnostycznych,
przeprowadzonych
dla
łożysk
uszkodzonych
i nieuszkodzonych.
3. PODSUMOWANIE
Omówione stanowisko komputerowe do diagnostyki
łożysk silników indukcyjnych metodą analizy mocy
chwilowej pozwala na szybkie i wygodne wykonywanie
pomiarów oraz analizę uzyskanych wyników. W skład
stanowiska, oprócz kasety NI PXI 1031, w której
zamontowano kartę NI PXI 4462, wchodzi również
oprogramowanie, zrealizowane w środowisku LabVIEW.
Opracowana aplikacja umożliwia analizę, archiwizację
i wizualizację danych uzyskanych z pomiarów mocy
chwilowej, pobieranej przez badane maszyny oraz

identyfikację składowych charakterystycznych dla szeregu
typów uszkodzeń łożysk. W warunkach eksploatacyjnych
komputerowe stanowisko pomiarowe może zapewnić stały
monitoring stanu technicznego łożysk tocznych.
Planowane są dalsze prace, związane z implementacją
w
programie
algorytmów
analizy
czasowoczęstotliwościowej.
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COMPUTER MEASUREMENT SYSTEM FOR BEARING DIAGNOSTICS
The paper presents computer stand for bearing diagnostics of induction motors. To implement computerized
measuring system the development environment of LabVIEW graphical language was used. The developed software allows
to analyze, archive, and visualize data obtained from measurements of instantaneous power, absorbed by the tested induction
motors, carried out with the NI PXI 1031 chassis. Purpose of the application is also developed to identify specific
components for a number of types of failures. The software also allows to read the measurement data that has been
previously saved to a file.
Keywords: computer stand, bearing diagnosis, virtual instrument, instantaneous power.
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OKREŚLANIE CZASU TERMICZNEGO WYMUSZENIA SKOKOWEGO
W CELU WYKRYCIA ZMIANY GRUBOŚCI PIERWSZEJ WARSTWY STRUKTURY
DWUWARSTWOWEJ
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy
zmienności w czasie temperatury powierzchni materiału poddanego
nagrzewaniu zewnętrznym źródłem promieniowania. Celem
analizy odpowiedzi skokowej na termiczne wymuszenie jest
wykrycie zmiany grubości materiału, traktowanej jako wada
materiałowa. Wymagany czas analizy danych pomiarowych
określono na podstawie właściwości wzoru na odpowiedź skokową
na wymuszenie cieplne dla układu dwóch ciał o różnych
właściwościach termicznych.
Słowa kluczowe: badania nieniszczące, pomiar grubości, model
analityczny, termiczne wymuszenie skokowe.

1. WPROWADZENIE
1.1. Aktywna termografia w defektoskopii
Aktywna termografia w podczerwieni należy do metod
badań nieniszczących i jest szczególnie przydatna
w wykrywaniu defektów zorientowanych równolegle do
powierzchni
materiału
i
leżących
w
warstwie
podpowierzchniowej. Podstawowym ograniczeniem metody
jest brak możliwości wykrycia wad o podobnych
właściwościach cieplnych co materiał badany. W termografii
aktywnej, powierzchnię próbki badanego materiału poddaje
się wymuszeniu energetycznemu, a następnie rejestruje
odpowiedź w postaci zmian pola temperatury jego
powierzchni. Najczęściej stosuje się napromienienie obiektu,
jego podgrzanie przez kontakt ze źródłem ciepła,
nagrzewanie indukcyjne lub przemianę energetyczną energii
mechanicznej drgań na energię wewnętrzną. Podstawy
fizyczne termografii aktywnej zostały obszernie opisane,
przykładowo w pracach [1-5].
1.2. Analiza pojedynczego termogramu i sekwencji
termogramów
Do rejestracji zmian pól temperatury stosuje się kamerę
z detektorem pracującym w zakresie podczerwieni
zapisującą dane bezpośrednio na nośniku lub opcjonalnie
przesyłającą dane w czasie rzeczywistym do komputera.
Analiza zarejestrowanych danych dostarcza informacji
o obecności wady (defektu), jego kształcie, wymiarach
geometrycznych, lokalizacji i charakterze cieplnym.
Informacja ta jest przydatna, m.in., do poznania przyczyn
wystąpienia defektów i szacowania czasu eksploatacji
obiektów.
Do stwierdzenia obecności defektu pod powierzchnią
badanego materiału metodą aktywnej termografii,

wystarczająca jest analiza pojedynczego termogramu bez
konieczności jego dalszego przetwarzania. Wystąpienie
znacznej różnicy temperatury względem tła wskazuje na
niejednorodność materiału, klasyfikowaną jako wada
materiałowa. Nie jest tu istotna informacja o wartości
temperatury piksela, lecz jej relacja do wartości pikseli
sąsiadujących. Określenie głębokości na jakiej znajduje się
defekt pociąga za sobą konieczność użycia modelu
odwrotnego zjawisk cieplnych zachodzących w strukturze,
w
którym
temperatura
powierzchni
jest
jedną
z wielkości i zmienia się w czasie. Termogram jest tu
traktowany, jako dwuwymiarowy zbiór wartości temperatury
powierzchni zaobserwowany w pewnej chwili czasowej.
Analiza zmian wartości pojedynczego piksela w horyzoncie
czasowym pozwala na określenie zmienności w czasie
temperatury punktu badanej powierzchni o wymiarze
odpowiadającym polu widzenia pojedynczego piksela. Dla
wymuszenia skokowego daje to możliwość obserwacji
jednej z faz, tj. nagrzewania lub stygnięcia, lub obu - tzw.
„termografia długiego impulsu”. Przykładową sekwencję
termogramów (obrazów termicznych) i zmienność w czasie
temperatury Tx,y wybranego piksela przedstawia rysunek 1.
Widoczne są obie fazy, tj. nagrzewania i stygnięcia.

Rys. 1. Sekwencja termogramów w czasie [2]

2. OKREŚLANIE CZASU ANALIZY SEKWENCJI
TERMOGRAMÓW
2.1. Odpowiedź na cieplne wymuszenie skokowe
Jednym z parametrów charakteryzujących procedurę
pomiarową jest jej czas trwania. W przypadku termicznego
wymuszenia skokowego maksymalny czas rejestrowania
danych jest ograniczony dopuszczalną temperaturą obiektu,
taką która nie niszczy materiału ani nie zmienia jego

właściwości. W przeciwnym razie nie można by uznać
badania za nieniszczące. Niekiedy, czas nagrzewania jest
limitowany technologicznie, szczególnie w warunkach
pomiaru in situ, gdy badanie diagnostyczne nie może
powodować postojów na linii produkcyjnej.
W wyniku licznych badań symulacyjnych oraz
doświadczalnych zauważono, że dla wymuszenia
skokowego w początkowym okresie przyrost temperatury
nie zależy od obecności defektu a więc i jego parametrów,
a przebieg krzywej jest głównie funkcją czasu, dostarczonej
energii i efuzyjności cieplnej materiału [6,7]. Efuzyjność
grupuje klasyczne parametry wg zależności:

e = λ ⋅ ρ ⋅ cp

amat =

Obecność defektu w strukturze materiału objawia się jako
różnica temperatur powierzchni nad defektem i obszarem
referencyjnym. Poszukiwany czas, po którym krzywa
przyrostu temperatury obszaru nad defektem, leżącego na
pewnej głębokości Ldef, zaczyna odbiegać od krzywej
referencyjnej dla materiału o grubości L można wyznaczyć
graficznie (rys. 2) dla danych eksperymentalnych lub
symulacyjnych. Określenie związku pomiędzy chwilą, kiedy
to następuje a innymi wielkościami opisującymi zjawisko
wymaga analizy zależności analitycznej na termiczną
odpowiedź skokową dla dwuwarstwowego układu ciał.
Pierwszą warstwę stanowi badany materiał o grubości L,
a jej zmniejszenie do wartości Ldef jest interpretowane jako
wada (ubytek materiału). Dla materiału jednorodnego, tj. bez
defektu, zachodzi więc warunek Ldef=L w całym przekroju.

(3)

Parametr C grupuje wpływ wielu czynników. Jest funkcją
zarówno właściwości badanej powierzchni (emisyjność,
współczynnik refleksji) jak i właściwości materiału
(efuzyjność cieplna) oraz źródła wymuszenia (intensywność
napromienienia) [1,6]. Współczynnik niedopasowania
termicznego Γ określany zależnością:

Γ=

(1)

gdzie: λ – współczynnik przewodzenia ciepła, W/(m∙K),
ρ – gęstość (kg/m3), cp – ciepło właściwe, J/(kg∙K).

λmat
ρ mat ⋅ c p mat

edef - emat

(4)

edef + emat

jest ilościową, względną miarą zróżnicowania właściwości
cieplnych dwóch materiałów. Przykładowo, jeśli Γ>0
oznacza to, że materiał defektu jest przewodnikiem cieplnym
w porównaniu do materiału badanego.
Analizując wpływ składnika fSH (suma) we wzorze (2)
na wartość ΔT można określić czas, po którym zaznacza się
oczekiwana różnica temperatur nad defektem i obszarem bez
defektu. Ten czas można uznać za minimalny czas detekcji.
W tablicy 1 przedstawiono najmniejsze wartości czasu
unormowanego wg relacji tnorm=t∙amat/Ldef2, dla którego
udział czynnika związanego z występowaniem defektów na
głębokości Ldef przekracza 1 % wartości sygnału w stosunku
do przypadku ciała półnieskończonego. Wyznacza się go
jako wartość graniczną:
tnorm0,01 = max(t ⋅ amat / Ldef 2 )

(5)

dla której tzw. „temperatura unormowana”:
f SH (Ldef , Γ , t , amat ) < 0,01

Rys. 2. Przyrost temperatury powierzchni materiału jednorodnego
(Γ=0) i materiału z defektem Γ≠0 na wymuszenie skokowe

Mimo
znacznego
uproszczenia
opisu
zjawiska
w porównaniu z pełnym modelem trójwymiarowym, model
jednowymiarowy posiada zaletę, którą jest krótszy czas
obliczeń oraz mniejsza złożoność obliczeń. Może to mieć
znaczenie w badaniach on-line jakości produktów
i procesów na liniach produkcyjnych [8]. W pracy [6]
przyrost temperatury na powierzchni (z=0) układu dwóch
ciał o różnych właściwościach cieplnych
powyżej
temperatury początkowej To dla wymuszenia skokowego jest
określony zależnością:
∆T (z = 0, t ) = C t ⋅

  n2 ⋅ L 2
∞

def
⋅ 1 + 2 ∑ (− Γ )n exp −
 
a mat ⋅ t
n =1

 

[

(

= C t 1 + f SH Ldef , Γ , t , a mat

)]

 n ⋅ Ldef π
 n ⋅ Ldef
−
erfc

 a
a mat t
 mat t


  (2)
  =
 
 

gdzie: amat – dyfuzyjność cieplna, m2/s jest liczona ze wzoru:

20

(6)

Ustalając arbitralnie inne procentowe wartości progu - prawa
strona we wzorze (6) - otrzymuje się czasy im
odpowiadające. Czasy unormowane zamieszczono w tablicy
1 dla przykładowych wartości progu w funkcji Γ.
Zauważalna jest zależność czasów od znaku Γ, tzn.
otrzymuje się inne wartości dla Γ dodatniego i ujemnego.
Ponadto, im większe zróżnicowanie cieplne, tym krótsze
czasy tnorm, czyli zmiana grubości ujawnia się wcześniej.
Tablica 1. Czas unormowany tnorm=t∙amat/Ldef2 w funkcji Γ
współczynnik niedopasowania termicznego Γ
-1
tnorm0,01
tnorm0,02
tnorm0,05
tnorm0,10
tnorm0,15
tnorm0,20
tnorm0,30
tnorm0,40
tnorm0,50

0,32
0,39
0,53
0,72
0,89
1,06
1,41
1,77
2,15

-0,98 -0,5 -0,1 0,1 0,47 0,75
0,32
0,39
0,54
0,73
0,90
1,08
1,43
1,80
2,20

0,39
0,49
0,72
1,07
1,43
1,83
2,77
3,97
5,50

0,72
1,08
2,41
7,38
27,9
360
-

0,72
1,08
2,49
9,22
76,0
-

0,40
0,50
0,75
1,14
1,59
2,17
4,10
8,97
28,3

0,34
0,42
0,60
0,84
1,09
1,37
2,09
3,25
5,49

1
0,32
0,39
0,53
0,72
0,91
1,10
1,55
2,17
3,14

Na podstawie danych z ww. tablicy można określić
wymagany czas rejestracji danych tpom w celu wykrycia
i charakteryzacji zmiany grubości materiału. Jeśli brak
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przesłanek co do znaku i wartości Γ (co zazwyczaj zachodzi
w praktyce) zaleca się przyjąć największą wartość tnorm0,01(Γ)
z tablicy 1, czyli 0,72 lub dla uproszczenia 1. W praktyce,
współczynnik niedopasowania cieplnego Γ może przybierać
dowolną wartość z przedziału <-1÷1>, stąd ww. tablica ma
ograniczone zastosowanie, jedynie do wartości Γ w niej
przedstawionych. Dla wartości pośrednich Γ można
zastosować przybliżenie do najbliższej wartości z tablicy lub
interpolację.
W tablicy 1 wyróżniono czasy dla Γ=-0,98 i Γ=0,47,
odpowiadające dwóm układom ciał: pleksiglas-powietrze,
pleksiglas-żelazo [9,10]. Jeśli powietrze otacza badany
materiał, wypełnia ubytek w materiale. Jest też typowym
defektem występującym w formie bąbla lub rozwarstwienia
struktury wielowarstwowej. Żelazo modeluje wtrącenie
metaliczne jako skutek zanieczyszczenia procesu
produkcyjnego. Oba materiały defektu różnią się silnie
właściwościami cieplnymi względem siebie i jednocześnie
względem pleksiglasu - materiału badanego, czego efektem
jest znaczna różnica temperatury nad defektem i
jednorodnym tłem. Zależnie od znaku Γ krzywa przyrostów
temperatury nad defektem przebiega nad lub pod krzywą dla
materiału jednorodnego [7]. Jest to widoczne na rysunku 1
obrazującym zagadnienie dla skrajnych wartości Γ.
Defekt może występować na dowolnej głębokości, w
skrajnym przypadku zbliżonej do grubości L próbki
badanego materiału, czyli Ldef≈L. Zakładając tak
niekorzystny przypadek, minimalny czas obserwacji zmian
pola temperatury, po którym defekt powinien być już
widoczny można oszacować następująco (tnorm0,01=1):
tnorm0,01( Γ ) ⋅ Ldef 2 / amat < t pom < L2 / amat

(7)

Powyższa zależność ma potencjalnie duże znaczenie
praktyczne. Jeśli do tego czasu defekty nie ujawniły się, to
prawdopodobnie nie występują one w strukturze materiału
lub nie jest możliwe ich wykrycie metodą aktywnej
termografii, ze względu na ich mały rozmiar (niewielki
stosunek wymiaru poprzecznego do głębokości) lub
niekorzystną orientację – ułożone są prostopadle do
obserwowanej powierzchni [1]. Graniczną wartość czasu
pomiaru tpom określa relacja kwadratu grubości materiału
badanego (wcześniejszy pomiar, specyfikacja techniczna) do
dyfuzyjności cieplnej materiału badanego (pomiar, tablice
fizyczne).
Automatyczne wykrycie defektu dla 1 % progu detekcji
jest utrudnione ze względu na szereg czynników:
a) przebieg krzywej ΔT zależy od lokalnej wartości Cx,y,
b) wymagana jest krzywa referencyjna dla obszaru bez
defektu,
c) obecność szumów pomiarowych.
Usunięcie powyższych niedogodności jest możliwe dzięki
zastosowaniu formuły KFWP [11-13].
2.2. Zastosowanie kontrastu filtrowanego KFWP
Gdyby przyjąć następującą formułę matematyczną:

[

(

)]

C t 1 + f SH Ldef , Γ , t , a mat − C t [1 + f SH (L, Γ , t , a mat )]

=

(

C t [1 + f SH (L, Γ , t , a mat )]

)

=

(8)

f SH Ldef , Γ , t , a mat − f SH (L, Γ , t , a mat )
1 + f SH (L, Γ , t , a mat )

to po prawej stronie powyższego wyrażenia współczynnik C
już nie występuje – eliminacja czynnika a). Dla materiału

jednorodnego, tj. bez defektu, można przyjąć Ldef=L
i wyrażenie (8) jest równe zero. Osiąga się w ten sposób
stały, zerowy poziom referencyjny dla obszarów
jednorodnych, na którego tle ujawniają się potencjalne
defekty o wartościach niezerowych. Podobne działanie
wykazuje kontrast filtrowany względny przyrostowy KFWP
zastosowany względem krzywych przyrostów temperatury.
Jeśli przywołać definicję KFWP w postaci [11-13]:
KFWP =
=

[

T − Tref − filter (T ) + Tref
T − filter (T )
=
=
filter (T ) − Tref
filter (T ) − Tref

∆T − filter (T ) − Tref
filter (T ) − Tref

]

(9)

i w miejsce ΔT wstawić wzór na odpowiedź skokową oraz za
Tref przyjąć temperaturę sprzed rozpoczęcia nagrzewania
materiału, to wzory (8) i (9) przedstawiają to samo działanie.
Dodatkowym warunkiem, który musi być spełniony jest
idealne maskowanie defektu tak, aby było uprawnione
przyjęcie Ldef=L dla obszaru nad defektem po filtracji.
Osiąga się to dzięki efektowi wygładzania pola
temperaturowego,
realizowanego
przez
filtrację
dolnoprzepustową na termogramie za pomocą operacji
filter(T). Jeśli grubość badanego materiału (również grubość
pierwszej warstwy w układzie dwuwarstwowym) jest
wystarczająco duża to funkcja fSH dąży do zera:
lim f SH (L , Γ , t , a mat ) = 0

(10)

L →∞

Potwierdzają to obserwacje z rys. 3, przedstawiającego
rodzinę krzywych przyrostów funkcji fSH.

Rys. 3. Zależność przebiegu funkcji fSH od grubości warstwy L

Przy założeniu (10) prawa strona równania (8) upraszcza się
do postaci:
lim

(

)

f SH Ldef , Γ , t , amat − f SH (L, Γ , t , a mat )

L →∞

(

1 + f SH (L, Γ , t , a mat )

= f SH Ldef , Γ , t , amat

=

(11)

)

Tak więc, dla L→∞ kontrast filtrowany KFWP(t) jest
oszacowaniem funkcji fSH(t), interpretowanej jako
temperatura unormowana z zarejestrowanych krzywych
pomiarowych ΔT(t). Jego wartość jest niezależna od
grubości materiału, współczynnika C i może służyć do
wyznaczania czasów, dla których jest osiągany zadany próg
procentowy, bez konieczności odnoszenia się do krzywej
referencyjnej dla materiału jednorodnego – eliminacja
czynnika b). Przyjęcie wyższego niż 1% progu detekcji
zmniejsza wrażliwość metody detekcji na szum – eliminacja
czynnika c) - jednak kosztem wydłużenia czasu detekcji.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 38/2014

21

Ostatecznie, grubość (jej ubytek) pierwszej warstwy
materiału można oszacować ze wzoru:
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DETERMINATION OF RESPONSE TIME OF MATERIAL SURFACE FOR STEP HEATING
The paper deals with chosen aspects of method of processing measuring data for detecting and characterizing local change
in thickness of the material, treated as material flaw. The measuring data are obtained by means of active infrared
thermography. Characterization relies on the analysis of a single thermogram to examine neighboring pixels and of a
sequence of thermograms to trace the variability of a single pixel in time. It allows nonuniformity detecting and determining
the change in material thickness. Data processing relies on relative incremental filtered contrast RIFC merged with classical
1D theoretical model of temperature rising of surface of the two-layered material externally excited. Considerations are
limited to the case of step heating only. Data from the cooling phase are not considered. General conclusions are as follows: It
is possible to find defect depth by matching RIFC curve in time to the curve taken from the one-dimensional analytical model
for assumed or estimated values of material depth and thermal properties of tested material and assumed defect properties.
Keywords: NDT, determination of material thickness, analytical model, step heating.
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Streszczenie: W artykule rozpatrzono sposób syntezy regulatorów
neuronowych, które wykorzystuje się do sterowania dynamicznymi
obiektami nieliniowymi. Zbadano stabilność układu sterowania
z regulatorem
neuronowym,
którego
struktura
została
zaprojektowana
według
pożądanej
reguły
sterowania.
Zaproponowano strukturę, w której w przeciwieństwie do zwykle
stosowanego wprowadzenia uchybu regulacji na wejście regulatora
podaje się sygnał wejściowy oraz wyjściowy na dwa oddzielne
wejścia, co powoduje większą skuteczność działania systemu
sterowania, a mianowicie polepszenie, jakości sterowania oraz
przyśpieszenie reakcji systemu na sygnały wymuszające.
Słowa kluczowe: sieć neuronowa, dynamika układu sterowania,
system sterowania, stabilność.

1. WPROWADZENIE
Jak wiadomo, obiekty systemów sterowania
automatycznego, na przykład, silniki, generatory, piece,
obiekty przemysłu chemicznego i petrochemicznego, na ogół
są opisywane nieliniowymi równaniami różniczkowymi
i tylko przy niewielkich odchyleniach badanej wielkości od
wartości zadanej układ może być analizowany, jako układ
liniowy. Poza tym, dla większości mechanicznych systemów
nie uwzględnia się takich istotnych zjawisk nieliniowych,
jak tarcie suche, wpływ luzów i ograniczeń, chociaż przy
dokładnym badaniu procesów, jakie zdarzają się
w systemach, uwzględnianie nieliniowości cech członów
systemu staje się priorytetowym. Obecnie dosyć dogłębnie
badane są liniowe obiekty dynamiczne [1] i opracowywane
metody ich sterowania.
Matematyczny aparat analizy układów nieliniowych
związany jest z badaniem właściwości i rozwiązywaniem
nieliniowych równań różniczkowych. Teoria oparta na
wykorzystaniu metod numerycznych, odnosi się do
określonego rodzaju równań nieliniowych. Zawiłość
otrzymywania
rozwiązań
nieliniowych
równań
różniczkowych spowodowała, że opracowano szereg
sprawdzonych metod, pozwalających formułować wnioski,
co do charakteru procesów występujących w układzie.
Metody
te
wykorzystują
modele
uproszczone,
uwzględniające
właściwości
członów
nieliniowych
i charakter
wybranej
metody.
Do
rozwiązywania
nieliniowych równań różniczkowych, oprócz analitycznych
i graficznych metod, szeroko wykorzystuje się metody
modelowania, a także wspomaganie komputerowe
w rozwiązywaniu problemów sterowania. Aparat teorii sieci
neuronowych [2 - 4] pozwala uwzględnić nieliniowości,

realizując pewne funkcjonalne odwzorowania za pomocą
superpozycji od linearnej kombinacji funkcji aktywacji.
Przykładem obiektu nieliniowego może być napęd
elektryczny ręki robota, którego elementem wykonawczym
jest silnik prądu stałego ze sterowaniem w obwodzie
twornika. Położenie ręki robota jest określone poprzez kąt
obrotu wału wyjściowego silnika, do którego jest ona
podłączona za pomocą przekładni zębatej, albo ślimakowej.
W tym wypadku do momentu bezwładności wirnika trzeba
dodać moment bezwładności ręki robota, a do momentu
działającej siły - moment sił oporności, jakie działają na rękę
robota. Przy układaniu równań dynamiki obiektu sterowania
należy wprowadzić komponenty, które uwzględniają masę
ręki i działanie odpowiednich sił. Należy także uwzględnić,
że silnik jest obciążany momentem tarcia lepkiego i moment
ten zależy od kąta skrętu ręki robota. Równanie silnika ze
wzbudzeniem obcym i określonymi momentami jest
nieliniowym równaniem różniczkowym drugiego rzędu.
Linearyzacja otrzymanego równania powoduje jego duże
uproszczenie, ale nie uwzględnia się wówczas czynnika
wpływającego w istotny sposób na zalanie silnika w stanach
przejściowych i ustalonych. Toteż do systemu
automatycznego regulowania ręką robota, jako obiektu
nieliniowego, wprowadzono regulator neuronowy (rys. 1),
który poprawia sterowanie systemem.

Rys. 1. Schemat wprowadzenia regulatora neuronowego
do systemu sterowania automatycznego

Posługując się nieliniowym równaniem różniczkowym,
którym opisuje się obiekt sterowania, można jednoznacznie
zdefiniować taką konfigurację wejść dynamicznej sieci
neuronowej, aby zabezpieczała ona odtwarzanie procesu,
odpowiadającego rozwiązywaniu tego równania. Struktura
dynamicznej sieci neuronowej dla odtwarzania liniowego
równania
różniczkowego
jest
określana
poprzez
wprowadzenie transformaty Z do rozważanego równania,
a nieliniowe zależności, wchodzące w strukturę nieliniowego

(

) ( ∆t )

równania
różniczkowego
są
uwzględniane
przez
wprowadzenie członów z nieliniowymi funkcjami aktywacji
między wejściami i wyjściami warstw ukrytych neuronowej
sieci dynamicznej [5].

gdzie: wykorzystano przekształcenie s = 1 − z −1

2. PROJEKTOWANIE STRUKTURY REGULATORA

w14 = 1 - współczynniki wagowe dobrane przy uczeniu; ∆t okres dyskretyzacji.
Współczynniki wagowe sieci neuronowej są
powiązane ze współczynnikami równania regulatora
zależnościami: K n = − ( w12 + 2w13 ) ;

Z eksperymentalnych badań dynamiki ręki robota,
działającego w jednym z sześciu możliwych kierunków,
wynika równanie nieliniowe drugiego rzędu ze składnikiem
o charakterze sinusoidalnym [6]:

d2y
dy
+ 2 + 10sin y = u ( t ) ;
dt 2
dt

(1)

gdzie: y - odpowiedź obiektu sterowania na wejściowy
sygnał sterowania u , przy czym związek sygnału
sterującego obiektem, a jego wyjściem w stanie ustalonym
opisuje zależność:

y=

1
arcsin u .
10

wprowadzono

następujące

w11 = ( K q + K n ∆t + K i ∆t

2

) / ∆t ;

oznaczania

oraz

w13 = K q / ∆t ;

w12 = − ( 2 K q + K n ∆t ) / ∆t ;

K i = ( w11 + w12 + w13 ) / ∆t ; K q = w13 ∆t .
Równanie różniczkowe, odpowiadające zależności (5),
na k -tym kroku sterowania będzie mieć postać:
uk = w11∆yk + w12 ∆yk −1 + w13 ∆yk − 2 + w14 uk −1 .

(7)

Równanie (7) określa strukturę jednowarstwową
czterowejściowej sieci neuronowej z jednym sumatorem
i jednym liniowym schematem aktywacji (rys. 2).

(2)

Uważa się, iż dynamiczna sieć neuronowa powinna
pełnić funkcje regulatora typu PID [1], ponieważ sygnał
sterowania uwzględnia zarówno bieżącą zmianę wielkości
regulowanej obiektu sterowania (składnik P) jak i jej
prognozowaną poprzez szybkość zmian wartość (składnik
D), oraz poprzedni stan (składnik I). Równanie regulatora
opisuje się wzorem:

u (t ) = Kq
gdzie: u (t )

d ∆y ( t )
dt

Ti

+ K n ∆y ( t ) + K i ∫ ∆y ( t ) dt ,

(3)

0

- wyjściowy sygnał regulatora;

∆y (t )

-

różnicowy sygnał na wejściu regulatora ( ∆yk - jego postać
dyskretna, rys. 2); Ti - okres całkowania; K q , K n , K i współczynniki odpowiednio przy różniczkowej, bieżącej
oraz całkowej składowej sygnału sterowania.
Przekształcenie Laplace’a równania (3) przyjmuje
postać:

K 

U ( s ) =  Kq s + Kn + i Y ( s ) .
s 


(4)

Transmitancja regulatora:

W ( s ) = U ( s ) Y ( s ) = K q s + K n + Ki s .

(5)

Dynamiczna sieć neuronowa funkcjonuje, jako
dyskretny układ, dlatego algorytm PID należy przedstawić ją
w postaci dyskretnej:

W ( z ) = K q (1 − z −1 ) ∆t + K n + ( K i ∆t ) (1 − z −1 ) =

=
=

 Kq

−1 2
−1
 (1 − z ) + K n (1 − z ) + K i ∆t  =
(1 − z )  ∆t

1

−1

 K q
K q −2 
  Kq

1
+ K n + Ki ∆t  −  2
+ K n  z −1 +
z =
−1 
∆t

(1 − z )  ∆t
  ∆t


=
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w11 + w12 z −1 + w13 z −2
,
1 − w14 z −1

(6)

Rys. 2. Schemat PID - regulatora neuronowego

Wejściowe sygnały sumatora tworzy się za pomocą
czterech składników z odpowiednimi współczynnikami
wagowymi w11 , w12 , w13 i w14 oraz trzech linii
opóźniających [7].
3. METODY STROJENIA REGULATORÓW
NEUNOROWYCH
Do
uczenia
sieci
neuronowej
celowe
jest
wykorzystywanie
bardzo
wydajnych
algorytmów
gradientowych. Wyznaczanie gradientu należy prowadzić
metodą propagacji wstecznej, którą można prosto
zrealizować programowo za pomocą matryc akcji tego
samego typu. Wśród algorytmów uczenia sieci neuronowych
najbardziej wydajnym jest algorytm LevenbergaMarquardta [4]. Otrzymane równania do obliczania
gradientów funkcjonału błędu, z regulowanymi parametrami
dla wyjściowej i pośrednich warstw wielowarstwowej sieci
neuronowej, pozwalają na korygowanie współczynników
wagowych sieci, czym zapewnia się minimalizację
odchylenia jej sygnałów wyjściowych od wartości zadanych.
Przy tym należy znać sygnały wejściowe i wyjściowe:
sygnał na wejściu regulatora neuronowego (ciąg rk ); sygnał
na wyjściu obiektu (ciąg yk ); wyjściowy sygnał regulatora
neuronowego (ciąg uk , podawany na wejście obiektu). Przy
uczeniu (rys. 1) regulatora neuronowego z wybraną
architekturą, współczynniki wagowe sieci definiuje się za
pośrednictwem wzorca [7]. Na etapie uczenia sieci wartości
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współczynników wagowych regulatora neuronowego
dobiera się tak, aby zabezpieczyć zbieżność sygnałów
wyjściowych wzorca i obiektu sterowania z pożądaną
wartością błędu rozbieżności.
Na początku procedury uczenia wszystkie trzy
wymienione ciągi są niewiadome. Jeśli kierować się
wejściowym sygnałem (ciąg rk ), wtedy na mocy
matematycznego modelu wzorca można znaleźć ciąg yk , ale
wówczas niewiadomym pozostaje ciąg uk (przypuszczamy
również, że yk = yrk ). Jeśli natomiast uważać ciąg uk za
znany i podać jego na wejście obiektu, wtedy na jego
wyjściu otrzymamy ciąg yk , jednak przy tym niewiadomym
pozostanie ciąg rk .
Matematycznym modelem wzorca jest liniowe
równanie różnicowe, dobrane z uwzględnieniem szeregu
warunków, a mianowicie:
• rząd stopnia równania różniczkowego powinien zbiegać
się z rzędem równania dynamiki obiektu sterowania
(w tym przypadku – drugiego);
• wartości stałych współczynników dobierane są
z warunku
zapewnienia
zbieżności
sygnałów,
odpowiednio, wejściowego r i wyjściowego yr
wzorca i obiektu w stanie ustalonym;
• wartości stałych współczynników przy pierwszej
pochodnej i członie swobodnym dobierane są z warunku
zapewnienia
pożądanego
początku
procesu
przejściowego.
Możliwości poprawienia szybkości reagowania zostały
zbadane przy uczeniu sieci z wykorzystaniem modeli
z odmiennymi początkami procesu przejściowego - stromym
(przyśpieszony wzorzec), łagodnym (spowolniony wzorzec),
które zostały określone przez współczynniki przy pierwszej
pochodnej (szybkość zmiany wyjściowego sygnału) i członie
swobodnym w równaniu dynamiki wzorca. Przy czym duże
wartości współczynników wybiera się dla przyśpieszonego
wzorca,
a
małe
dla
spowolnionego
wzorca.
Z przeprowadzonej analizy wynika równanie:

d 2 yr
dy
+ 6 r + 9 yr = 9 r ,
2
dt
dt

Dla
uzyskania
wymaganych
dynamicznych
charakterystyk
procesu
sterowania
udoskonalono
architekturę regulatora [8],: zamiast wprowadzenia na
wejście regulatora wartości uchybu regulacji ∆yk oraz jego
poprzednich (opóźnionych) wartości
∆yk −1 , ∆yk − 2
zaproponowano wykorzystanie dwóch oddzielnych wejść.
Na jedno z nich wprowadzono wartości sygnałów
wejściowych rk , rk −1 , rk − 2 , a na drugie - sygnałów
wyjściowych yk , yk −1 , yk − 2 , każdy ze swoimi
współczynnikami wagowymi ustalonymi osobno przy
uczeniu sieci neuronowej.
Działanie regulatora neuronowego z rozdzielonymi
wejściami (rys. 4) opisuje wyrażenie:

uk = w11rk + w12 rk −1 + w13 rk − 2 +
(9)

+ w14 yk + w15 yk −1 + w16 yk − 2 + w17 uk −1 .
Przy w14 = − w11 , w15 = − w12 , w16 = − w13 działanie
regulatora będzie ekwiwalentne do poprzedniej struktury
(rys. 2), ale w procesie uczenia współczynniki w przypadku
oddzielnych wejść dobiera się niezależnie, co pozwala podawać
sygnał sterowania na obiekt poza wpływem sprzężenia
zwrotnego. Wartość współczynnika wagowego w17 przyjęto,
jako stałą i równą 1.

(8)

gdzie: r oraz yr - odpowiednio wejściowy oraz wyjściowy
sygnał wzorca i obiektu.
Porównanie (rys. 3) wyjściowych sygnałów wzorca
oraz obiektu (otrzymujemy sygnał rozbieżności ∆yk )
wskazuje [8] na niską efektywność systemu sterowania
z wykorzystaniem regulatora neuronowego, nastrojonego
według wzoru (7).

Rys. 4. Schemat regulatora neuronowego z rozdzielonymi
wejściami w rodzaju jednej sieci

Z porównania (rys. 5) wyjściowych sygnałów wzorca
i obiektu sterowanego takim regulatorem wynika, że w tym
wypadku system ma znacznie lepsze właściwości dynamiczne
w porównaniu z poprzednią strukturą (z tradycyjnym
wprowadzeniem uchybu regulacji), co potwierdza celowość
wykorzystywania regulatora z rozdzielonymi wejściami [8].

t
Rys. 3. Porównanie względne przebiegu procesu przejściowego
sygnałów wyjściowych wzorca yr oraz obiektu y
(dla schematu na rys. 2)

t
Rys. 5. Porównanie względne przebiegu procesu przejściowego
sygnałów wyjściowych wzorca yr oraz obiektu y
(dla schematu na rys. 4)
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4. BADANIE STABILNOŚCI UKŁADU STEROWANIA
W celu zbadania stabilności struktury układu
z regulatorem neuronowym należy dokonać przekształcenia
w taki sposób, aby otrzymać równoważny układ ze
sprzężeniem zwrotnym. W tym celu z równania (9)
wyodrębniono pętlę sprzężenia zwrotnego ( ∆yk = rk − yk ).
Dopełniając równanie (9) wyrazem:

Transmitancje dyskretne obydwu sieci neuronowych
mają postać:

W1 ( z ) =

( w11 + w14 ) + ( w12 + w15 ) z −1 + ( w13 + w16 ) z −2
,
1 − w17 z −1

(14)

− w − w15 z −1 − w16 z −2
U2 ( z)
= 14
.
∆ yk ( z )
1 − w17 z −1

(15)

0 = w14 rk + w15 rk −1+ w16 rk − 2 − w14 rk − w15 rk −1 − w16 rk − 2 , (10)
oraz
grupując
składniki
że ∆yk = rk − yk , otrzymujemy:

przy

U1 ( z )
=
r( z)

W2 ( z ) =

uwzględnieniu,

(11)

Dla badania stabilności układu utworzony system
przeanalizujemy, jako ciągły, czyli przejdziemy od
dyskretnej formy przedstawienia funkcji przejścia do ciągłej,
wykorzystując związek
z = 1 / 1 − s ( ∆t ) 
pomiędzy

Jeżeli przyjmiemy uk = u1, k + u2, k , to równanie (11)

liczbami z i s . Funkcje przejścia w przestrzeni s dla sieci
neuronowych SN1 i SN2 przyjmą postać:

uk = ( w11 + w14 )rk + ( w12 + w15 )rk −1 + ( w13 + w16 )rk − 2 −
− w14 ∆yk − w15 ∆yk −1 − w16 ∆yk − 2 + w17 uk −1 .

przyjmie postać:

u2, k = − w14 ∆yk − w15 ∆yk −1 − w16 ∆yk − 2 + w17 u2, k −1 ,

W1 ( s ) = K g1 s + K n1 +

(12)

K i1
;
s

W2 ( s ) = K g 2 s + K n 2 +

oraz

u1, k = ( w11+w14 )rk + ( w12 +w15 )rk −1+ ( w13 + w16 )rk − 2 +w17 u1, k −1 . (13)
Dzięki podobnej funkcjonalnej schematów regulatorów
neuronowych, opisywanych przez wyrazy (9) oraz (11) - (13),
można badać funkcjonowanie systemu, w którym regulator
neuronowy będzie składać się z dwu równoległych sieci
(rys. 6).
W takim systemie sterowanie procesem jest
zrealizowane z wykorzystaniem wyjściowych sygnałów dwu
sieci neuronowych o jednakowej strukturze, przy czym ich
sygnały wyjściowe dodają się i sumaryczny sygnał jest
podawany na wejście obiektu sterowania. Wartość sygnału
na wyjściu pierwszej sieci neuronowej (SN1) jest zależna
wyłącznie od sygnału sterowania i nie zależy od wartości
wielkości regulowanej. Natomiast wyjście drugiej sieci
neuronowej (SN2) formuje się na podstawie sygnału uchybu
regulacji, podawanego w torze sprzężenia zwrotnego na
drugie wejście sumatora.

(16)

Ki 2
.
s

(17)

Strukturalny
schemat
systemu
sterowania
automatycznego z wykorzystaniem ekwiwalentów ciągłych
sieci neuronowych jest analogiczny do poprzedniego, z tym,
że zamiast transmitancji dyskretnych obwodów (14) - (15)
mamy ich odpowiedniki ciągłe (16)-(17). W tym systemie
można wyodrębnić dwie główne części: pierwszą, jako obwód
z transmitancją W1 = ( s ) , za pośrednictwem, której sygnał r
przekształca się w pierwszą część sygnału sterowania U1 i drugą,
jako obwód, szeregowo połączonych elementów z transmitancjami
W2 = ( s ) i W0 = ( s ) objęty sprzężeniem zwrotnym, za pomocą,
których, na podstawie informacji o sygnale błędu rozbieżności
∆y ( ∆yk - jego postać dyskretna), formuje się drugą część
sygnału sterowania U 2 . Transmitancja takiego układu, objętego
sprzężeniem zwrotnym przyjmuje postać:

W (s) =

=

(K

g1

Y ( s ) Wo ( s ) (W1 ( s ) + W2 ( s ) )
=
=
R(s)
1 + Wo ( s )W2 ( s )

+ K g 2 ) s 2 + ( K n1 + K n 2 ) s + K i1 + K i 2

s 3 + ( K g 2 + 2 ) s 2 + ( K n 2 + 10) s + K i 2

.

(18)

Taka postać regulatora neuronowego umożliwia analizowanie
utworzonego systemu, jako układu ciągłego. Należy zbadać
mianownik transmitancji układu zamkniętego:

F( s ) =1+W0 ( s )W2 ( s ) = s 3 + (K q 2 + 2) s 2 + (K n 2 + 10) s+Ki 2 . (19)
Stabilność systemu zostanie utrzymana, gdy wszystkie
pierwiastki równania charakterystycznego (biegunów funkcji
przejścia) będą miały ujemne części rzeczywiste. Dla
równania charakterystycznego w ogólnej postaci
Rys.6. Struktura regulatora neuronowego z rozdzielonymi
wejściami w rodzaju dwu identycznych sieci

26

a3 s 3 + a2 s 2 + a1 s + a0 = 0 ,

(20)
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według algorytmu Hurwitza [1] system jest stabilny, jeśli
spełnione się warunki:

a3 > 0; a2 > 0; c1,3 = a1 − ( a3 a0 ) a2 > 0; c1,4 = a0 > 0 . (21)
W naszym przypadku dla zabezpieczenia stabilności
układu zamkniętego niezbędne jest spełnienie warunków:

5. BIBLIOGRAFIA

a3 = 1 > 0; a2 = ( k g 2 + 2 ) > 0;
c1,3 = kn 2 + 10 − (1 ⋅ ki 2 ) ( kq 2 + 2 ) = kn 2 + 10 − ki 2
c1,4 = ki 2 > 0 .

3. Poprawniejsze charakterystyki dynamiczne można
otrzymać, wykorzystując regulator z rozdzielonymi
wejściami.
4. Dla sprawdzania stabilności układu sterowania
z regulatorem neuronowym należy przekształcić jego
strukturę w równoważną mu strukturę formując podsystem
z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.

(k

gq 2

+ 2 ) > 0;

1.

2.
(22)

Badania symulacyjne w środowisku Simulink [6]
potwierdziły możliwość zabezpieczenia stabilności systemu
z podaną konfiguracją regulatora.

3.

4.
5. WNIOSKI KOŃCOWE
1. W celu otrzymania potrzebnych dynamicznych
charakterystyk systemu sterowania z wykorzystaniem sieci
neuronowej docelowo należy przeprowadzić uczenie
systemu, jako układu otwartego, a sprzężenie zwrotne
realizować po zakończeniu procedury nauczania.
2. W wypadku wykorzystania proporcjonalno-całkowozróżnicowanej reguły sterowania regulator neuronowy można
zbudować na jednym czterowejściowym neuronie z liniową
funkcją aktywacji, umieszczając przed jego wejściami dwie
linie opóźnienia sygnałów wejściowych regulatora oraz jedną
linię opóźnienia dla sygnału wyjściowego neurona, który
podaje się na jego odpowiedne wejście obwodem sprzężenia
zwrotnego. Przy czym dla uczenia regulatora neuronowego
potrzebna jest wiedza o znaczeniu sygnałów na wejściach
i wyjściach wzorca i obiektu fizycznego, czyli jego modelu
matematycznego.
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STABILITY OF SYSTEM WITH NEUROCONTROLLER
The nature of nonlinearities in the objects of control particularly in the drives of robotic systems as dynamic objects of
the second order is analyzed and shown that under the influence of some loads the mathematical model of such object is
nonlinear and its linearization leads to disregard factors that significantly affect the dynamics of the object. The controllers
which are built using classical methods in the process of system operation do not provide full adequacy between the values of
specified and actual controlled variables of nonlinear control objects. An application of neural controllers promises the best
prospects. We consider features of construction of dynamic neural network and the mathematical models of standard carried
the review of functions of activation neurons and feasibility of using gradient algorithms including the algorithm Levenberg Marquardt for training dynamic neural networks.
It is supposed that the system is based on the proportional-integral-differential law. The stability of the system
supported by neurocontroller with two separated inputs is discussed. Obviously the control action of such dynamic system is
corresponded with the difference between output signals of the non-linear object and the chosen standard. On contrary to a
typical structure it was proposed to put these signals on two separate inputs. During the training procedure everyone weight is
found one from another independently. This task has been considered which include the location of the dominant roots of the
characteristic equation of the closed-loop system in a given area of the complex plane of the roots and then return back to the
open-loop system. The comparison of obtained errors in traditional and proposed structures of neurocontroller showed that
the last one is the most effective in quality and productivity sense.
Keywords: neuron, network, non-linear, object, system, control, controller, algorithm, studying.
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Streszczenie: W artykule dokonano analizy wpływu czynników
zakłócających (temperatura, gęstość, szczelność, itp.) na wyniki
pomiaru wilgotności drewna. W oparciu o dostępne analityczne
zależności zawartości wilgoci w drewnie, zaproponowano
jednoczesne stosowanie kilku metod dla pomiarów wilgotności
drewna. W wypadku prawidłowego wyboru tych metod i
racjonalnego dopasowania odpowiadających funkcji – w znacznym
stopniu można zmniejszyć negatywny wpływ czynników
zakłócających na wynik pomiaru wilgotności.
Słowa kluczowe: wilgotność drewna, metoda pojemnościowa,
metody
hybrydowe,
funkcje
dopasowywania,
metoda
radiometryczna

1. WPROWADZENIE
Obecnie podstawowymi kwestiami działalności
przedsiębiorstw produkcyjnych jest nieustanne zwiększenie
efektywności pracy i wykorzystania zasobów, a również –
osiągnięcie
coraz
wyższych
wskaźników
jakości
wytwarzanej produkcji. Doświadczenie prosperujących firm
wskazuje, że osiągnięcie sukcesów w dużym stopniu zależy
od poziomu wdrażania mechanizacji i automatyzacji w cyklu
produkcyjnym, które dodatkowo umożliwiają stosunkowo
szybko, elastycznie i operatywnie modyfikować procesy
produkcyjne, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki i
techniki. Wszystko, co wyżej przedstawiono, dotyczy
również przemysłu obróbki drewna.
Jedną z najważniejszych kwestii przemysłu obróbki
drewna jest proces suszenia, od efektywności którego, w
dużym stopniu zależy efektywność produkcji, a również
jakość produkowanych wyrobów. Proces automatyzacji
procesu suszenia drewna wymaga stosowania niezawodnych
i dokładnych czujników wilgotności. Trudność pomiaru
wilgotności drewna polega na tym, że na mierzoną wielkość
fizyczną, funkcjonalnie związaną z wilgotnością, w trakcie
pomiaru istotnie wpływają czynniki zakłócające. Niektóre z
nich mogą być mierzone bezpośrednio i uwzględnione
poprzez wprowadzenie poprawek. Należy również
zauważyć, że bezpośredni pomiar czynników wpływających,
takich jak gęstość drewna w całkowicie suchym stanie, jego
temperatura, orientacja włókien w strukturze itp., nie jest
łatwiejszym zadaniem niż sam pomiar wilgotności. Dlatego
korzystanie z tradycyjnych metod zwiększania dokładności

pomiaru poprzez wprowadzenie poprawek nie daje
zadawalających wyników.
Inny sposób poprawy dokładności pomiaru polega na
łączeniu metod, w których pomiar wilgotności odbywa się
zasadniczo różnymi sposobami, a następnie użycia
specjalnego przetwarzania wyników pomiarów. Tym
sposobem w dużym stopniu kompensuje się negatywne
skutki oddziaływania czynników wpływających i
zakłócających na wynik pomiaru. Można przy tym
zauważyć, że zwiększenie dokładności pomiaru metodami
hybrydowymi, wiąże się z istotną komplikacją konstrukcji
czujników, obwodów elektronicznych i sposobów
opracowania wyników pomiarów bezpośrednich.
2. СEL PRACY I ZASADY TEORETYCZNE
Aktualnie do kontroli wilgotności drewna najczęściej
stosuje się metodę pojemnościową, której zasada działania
opiera się na dobrze znanej zależności przenikalności
dielektrycznej, a tym samym strat dielektrycznych, od
zawartości wody w drewnie. Wilgotnościomierze
pojemnościowe wskazują wartość średnią pomiędzy
minimalną i maksymalną wartością zawartości wilgoci w
drewnie, zmierzone dla pewnej głębokości wnikania pola
elektrycznego. Metoda ta jest szeroko stosowana przede
wszystkim ze względu na łatwość dokonania pomiaru.
Jednak nieprawidłowe jej użycie może negatywnie wpływać
na wyniki pomiarów. Metoda pojemnościowa jest w dużym
stopniu wrażliwa na gęstość drewna. Przy tej samej
wilgotności drewna, wskazania przyrządu będą się istotnie
różniły w pobliżu sęków, w stosunku do wskazań w
pozostałym obszarze badanej próby.
Również, na przykład w czasie pomiaru wilgotności
forniru łupanego, fluktuacja jego grubości negatywnie
wpływa na uzyskane wyniki, znacznie zmniejszając ich
wiarygodność. Poza nie zawsze oczywistym, lecz również
znaczącym wpływem fluktuacji grubości na wynik pomiaru
wilgotność forniru struganego, mają znacznie także jego
szerokość i położenie na wylocie z komory suszącej. Także
na wynik pomiaru wilgotności masy wiórowej istotnie
wpływa jej gęstość. Oprócz tego, właściwości elektryczne
drewna w znacznym stopniu zależą od jego temperatury.

Realizacja pomiaru dla tak szerokiego zakresu czynników,
bezpośrednio negatywnie wpływających na wynik pomiaru
wilgotności, jest bardzo trudnym zadaniem, co z kolei
prowadzi do istotnego skomplikowania konstrukcji i
obwodów pomiarowych wilgotnościomierzy. Przede
wszystkim, w trakcie projektowania takich urządzeń,
należałoby stosować metody pomiarów wilgotności, które
zapewniają największe czułości mierzonego parametru
fizycznego do zawartości wody. To pozwala zmniejszyć
bilans ewentualnych błędów, które muszą być
kompensowane i jednocześnie uprościć konstrukcje
projektowanych urządzeń.
Ciekawym sposobem na podwyższenie dokładności i
niezawodności pomiaru wilgotności, jest jednoczesne
stosowanie metod pojemnościowych i radiometrycznych.
Istotę tego połączenia oraz podstawowych etapów
przetwarzania wyników pomiarów, można zrozumieć na
podstawie następujących rozważań teoretycznych. Dla
pojemnościowej metody pomiaru zachodzi związek:
ε ε′ (W ) S
C= 0
,
δ

(1)

gdzie: C – pojemność kondensatora czujnika wilgotnośći,
S – powierzchnia okładek kondensatora czujnika,
W – wilgotność forniru,
δ – grubość badanego forniru,
ε0 – stala dielectryczna,
ε′ – względna przenikalność forniru.
Z drugiej strony, dla metody radiometrycznej
zachodzi związek:
I = I 0e

−µl (W ) δ

(2)

,

gdzie: µl – liniowy współczynnik pochłaniania forniru,
I – natężenie strumienia promieniowania,
I0 – natężenie strumienia promieniowania
bezpośrednio na obiekcie badania
W celu wyeliminowania negatywnego wpływu
grubości forniru na wynik pomiaru wilgotności,
odpowiednim jest stosowanie funkcji dopasowywania F(I,C)
I
typu F = C ⋅ ln 0 . Tak więc uzyskuje się:
I
F = ε0ε (W ) S µl (W ) .

γ (W ) S
δ

, C=

gdzie: γ(W) – przewodność forniru.
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ε (W ) S
δ

3. OPIS METODY
Przy mierzeniu wilgotności forniru, jak już
wspomniano wcześniej, na pierwszym etapie niezbędnym
jest kompensowanie negatywnego wpływu na wynik
pomiaru fluktuacji grubości materiału. W tym przypadku,
dla każdej ze stosowanych metod pomiarowych, trzeba a
priori posiadać wiedze o zależnościach parametrów
mierzonych od wilgotności i grubości forniru:

K1 = f1 (W ,δ ) ;

K 2 = f 2 (W ,δ ) .

∂F ( K1 ,K 2 )
∂δ

(4)

= 0.

(6)

Rozwiązanie tego równania różniczkowego daje
pożądaną funkcję F (K1, K2). Funkcja ta będzie użyteczna
przy
spełnieniu
warunków
niejednoznaczności
∂F
charakterystyki statycznej i czułości
≠ 0. Dla
∂W
niektórych par metod jednoparametrowych równanie (6)
może nie mieć rozwiązana. Równanie (6), w wypadku
połączenia metod pojemnościowej i radiometrycznej, można
zapisać w następujący sposób:

∂F ∂C ∂F ∂I
+
= 0.
∂C ∂δ ∂I ∂δ

(7)

Różniczkowanie równań (1) i (2) względem δ daje
następującą zależność

ε ε (W ) S
∂C
∂I
−µ W δ
=− 0
,
= −µ (W ) I 0e ( ) 0 .
2
∂δ
∂δ
δ

(8)

0

Po podstawieniu otrzymanych wyrazów w równanie
(7), warunek (6) ostatecznie nabierze takiego wyglądu:

C

I
∂F
∂F
+ ln 0 ⋅ I
= 0.
∂C
I
∂I

(9)

Rozwiązanie tego równania podano w pracy [10], a
końcowy wynik wygląda następująco:

F = C ⋅ ln
,

(5)

Warunek
zmniejszenia
negatywnego
wpływ
fluktuacji grubości forniru metodą połączoną, można zapisać
w następny sposób:

(3)

Jeżeli zaistnieje potrzeba kompensowania nie tylko
fluktuacji grubości, ale i szerokości forniru, to można
stosować kombinację dwóch innych metod pomiaru
zawartości wilgoci drewna: pojemnościowej i impedancyjnej
na różnych częstotliwościach. Dlatego warto użyć funkcji
dopasowywania typu F = G/C.
Kondensatorowy dwustronny stykowy czujnik
wilgotności przy pomiarze pojemności C i konduktancji G
dla różnych częstotliwościach daje następujące wyniki:
G=

Jak widać, korzystając z zależności (4), dopasowana
funkcja typu F = G/C nie zależy już od grubości δ i
powierzchni forniru S.
Analogiczne
podejście
może
być
również
wykorzystane i do kompensacji wpływu innych czynników
zakłócających, na przykład temperatury.

I
.
I0

(10)

Po podstawieniu danych, jako wynik końcowy z
pomiarów C i I z wyrazów (1) i (2) otrzymuje się wyrażenie,
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które już nie zależy od grubości forniru w całym zakresie
wilgotności:
C = ε0 ε (W ) µ (W ) S.
(11)
4. PODSUMOWANIE
Stosowanie metod hybrydowych przy pomiarze wilgotności
daje możliwość dość skutecznego wyeliminowania wpływu
na wyniki pomiarów niektórych czynników zakłócających,
ale stawia przy tym, wyższe wymagania odnośnie
konstrukcji czułych elementów czujników wilgotności.
Chociaż wzrost dokładności pomiaru wilgotności
metodą hybrydową osiąga się przy użyciu złożonego
algorytmu przetwarzania wyników, to jednak zastosowanie
nowoczesnych elementów obwodów elektronicznych
pozwala na rozwiązanie tego zadania.
Metody hybrydowe w znacznym stopniu zwiększają
zarówno dokładność jak i wiarygodność wyników pomiaru
wilgotności, a to z kolei, prowadzi do skutecznej
optymalizacji procesów technologicznych i do podwyższenia
jakości wyrobów przemysłu drzewnego.
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THE COMBINED METHOD OF MEASURING WOOD MOISTURE
Established that to achieve high measurement accuracy and eliminate the effect of non-informative parameters
(temperature, density, thickness of wood, etc.) during the measurement of wood moisture should be used hybrid methods,
which are based on the combined search tool that meets specifications.
Keywords: wood moisture, capacitive method, combined method, combined function, radiometric metod
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Streszczenie:
Dokonano
analizy problematyki pomiaru
temperatury termometrami kwarcowymi. Zaproponowano sposób
zmniejszania częstotliwości roboczej termometru, co daje
możliwość istotnego zwiększenia względnej czułości, zmniejszenia
bezwzględnego błędu pomiaru temperatury, a także umożliwia
optymalizację wytycznych do konstruowania termometru.
Słowa kluczowe: termometr kwarcowy, częstotliwość, czułość,
mikser.

1. WPROWADZENIE
Jak wiadomo, bezpośrednia metoda pomiaru
częstotliwości polega na zliczaniu impulsów sygnału
mierzonego w jednostce czasu [1]. W tym przypadku błąd
pomiaru będzie wynosić ± 1 Hz dla czasu pomiaru 1 s.
Stwierdzono, że błąd ten występuje w urządzeniach
pomiarowych, które dokonują pomiarów częstotliwości
termoczułych rezonatorów kwarcowych (TRK) i konwertują
je w temperaturę (rys. 1). W tym przypadku błąd pomiaru
temperatury określa się według wzoru [2]:

∆θ f = ±

∆f
,
S

Generator

f0 ⋅ N x

fx =

,

(2)

N0

gdzie: fx – mierzona częstotliwość; f0 – częstotliwość
odniesienia; N0 – liczba okresów częstotliwości
odniesienia.
Wykresy czasowe sygnału pomiarowego i sygnału
odniesienia przedstawione są na rys. 2.

(1)
Nx

gdzie: S – czułość TRK (Hz/K), Δf – bezwzględny błąd
pomiaru częstotliwości (Hz).

TRK

poprawy
charakterystyk
metrologicznych
urządzeń
pomiarowych, stosowanych w dziedzinie termometrii
kwarcowej.
Szczególnie
chodzi
o
zmniejszenie
bezwzględnego błędu pomiaru częstotliwości TRK (∆f).
Jedna z metod polega nie na pomiarze częstotliwości
sygnału, lecz interwału czasu, w którym mieści się pewna, z
góry określona liczba okresów mierzonego sygnału Nx [5].
Zapewnia to wyższą dokładność w stosunku do klasycznej
metody pomiaru częstotliwości. Wtedy częstotliwość określa
się na podstawie zależności:

fx
t
N0

Urządzenie
pomiarowe

Δt

f0
Rys. 1. Schemat blokowy termometru z bezpośrednim pomiarem
częstotliwości TRK

W przypadku, gdy Δf = ± 1 Hz i S = 200 Hz/K , błąd
instrumentalny urządzenia pomiarowego wynosi ± 0,005 K,
co jest o rząd wielkości mniejsze, niż błąd aktualnie
dostępnych urządzeń pomiarowych (typowa wartość błędu
bezwzględnego TRK wynosi około ± 0,05 K [3]).
2. ANALIZA TEORETYCZNA PROBLEMU
Ostatnio coraz więcej wymaga się TRK o
rozdzielczości ± 0,01 K i wyższej (do ± 0,0001 K) i
stabilności ± (0,05 ... 0,01) K [4], a więc występuje potrzeba

t

x

Rys. 2. Pomiar częstotliwości według metody pomiaru interwału
czasowego

W tym przypadku graniczny błąd
częstotliwości określany jest według wzoru:

∆f x =

fx
f0

∆f 0 +

fx
f0 ⋅ t mierz

⋅ ∆N 0 ,

pomiaru

(3)

gdzie: Δf0 – błąd częstotliwości odniesienia; tmierz – czas
pomiaru; ΔN0 – błąd kwantowania przy cyfrowym
pomiarze czasu, równy ± 1 impuls i spowodowany
niesynchronicznością częstotliwości mierzonej fx i
częstotliwości odniesienia f0 [6].
Сzas pomiaru wyznacza się jako:

t mierz

= T0 ⋅ N 0 ,

(4)

gdzie: T0 – czas trwania okresu.
Podstawiając (3) do (1) otrzymujemy
matematyczny błędu pomiaru temperatury:

fx
 f x ⋅ ∆f +

⋅ ∆N 0  .
0
f
⋅
S
f
⋅
t
⋅
S
 0
mierz

0

∆θ f = ±

model

(5)

Dokonana analiza wykazała wpływ każdego ze
składników na wartość błędu całkowitego (rys. 3).

Granice badania każdego poszczególnego składnika
wybrano w następujący sposób. Typowy czas pomiaru
1 sekunda. Maksymalny – 10 sekund. W dowolnym
przypadku
jest
to
wystarczające,
aby
uzyskać
najdokładniejsze wyniki.
Typowa częstotliwość badanego TRK przy 0ºC –
5 MHz. Przy czułości 200 Hz/K zakres pomiaru
(-60 ... +120°) C, maksymalna i minimalna częstotliwość fx
nie będzie szczególnie różniła się od częstotliwości zerowej.
Zakres częstotliwości f0 wybranej od współmiernej do fx
i wyżej - do momentu, gdy nie będzie miała wpływu na błąd.
Zakres zmiany wrażliwości S wybrano w okolicach
200 Hz/K, w granicach, w jakich ma ona wpływ na błąd.
Tak więc, w celu obniżenia wartości granicznego błędu
pomiaru temperatury jest niezbędne:
• zmniejszenie częstotliwości mierzonej fx;
• zwiększenie częstotliwości odniesienia f0;
• zwiększenie czasu pomiaru tmierz;
• zwiększenie czułości TRK S.
Analiza wykazała, jakie parametry najbardziej
wpływają na błąd: fx, f0, a także czas pomiaru tmierz (wykresy
b i d).
Zwiększenie częstotliwości odniesienia f0 technicznie
jest trudne do zrealizowania (ma ona być o rząd wielkości
większą od fx, a więc powinna wynosić setki MHz),
zwiększenie czasu pomiaru tmierz też nie jest optymalnym
zabiegiem,
szczególnie
gdy
zachodzi
potrzeba
wielokrotnych pomiarów, a czułość S w ogóle nie da się
zmienić, ponieważ jej wartość jest ustalona w trakcie
produkcji.
Optymalne rozwiązanie tego problemu polega na
zmniejszeniu częstotliwości mierzonej fx, co można osiągnąć
wskutek mieszania częstotliwości własnej TRK i
częstotliwości f0. Bardzo prosty sposób realizacji miksera to
użycie przerzutnik typu D [7]. Na wyjściu Q otrzymamy
różnicę dwóch częstotliwości.

fx

f0

D

Q

C

Q

fm

Rys. 4. Realizacja miksera na przerzutniku typu D

Na przykład, jeśli na jedno z wejść podać sygnał z
okresem 200 ns (5 MHz), a na inny - 198 ns (w przybliżeniu
5,05 MHz), na wyjściu Q otrzymamy sygnał z okresem
19,8 µs (w przybliżeniu 50 kHz) (rys. 5).

Rys. 3. Wykresy zależności błędu pomiaru temperatury od:
a) - mierzonej częstotliwości fx i częstotliwości odniesienia f0; b) –
mierzonej częstotliwości fx i czasu pomiaru tmierz; c) – mierzonej
częstotliwości fx i czułości S; d) – czasu pomiaru tmierz i
częstotliwości odniesienia f0; e) – czułości S i częstotliwości
odniesienia f0; f) – czasu pomiaru tmierz i czułości S
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Rys. 5. Wykres czasowy pracy miksera

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 38/2014

Przy użyciu miksera, licznik, który zlicza impulsy
bezpośrednio z TRK, będzie liczyć impulsy z wyjścia Q,
czyli wyjściową częstotliwość miksera akceptujemy jako
fx.
W tym przypadku częstotliwość impulsów
wejściowych powinna być stała, a jej wartość ma być
większa, niż częstotliwość TRK przy maksymalnej
wartości mierzonej temperatury:

f m = f x = f0 − fTRK = f 0 − ( fTRK 0 + S ⋅ θTRK ) ,

tmierz
tgł

td

fх
t
f0

(6)

t

gdzie: fm – częstotliwość miksera, f0 – częstotliwość
odniesienia (stała).

Rys. 6. Wykres czasowy modyfikowanego algorytmu
wyznaczenia tmierz

Jak wynika z (5), czułość TRK nie zmienia się, a
mierzona częstotliwość przy tym zmniejsza się.
Jeszcze jedną funkcją stosowania miksera jest
optymalizacja czasu pomiaru.
Metoda 5 ma następną właściwość. Ponieważ
częstotliwość mierzona fx jest proporcjonalna do
mierzonej temperatury, to przy zadanej liczbie impulsów
tmierz również się zmienia. W skrajnych punktach zakresu
pomiaru tmierz może istotnie się różnić. Indywidualny
dobór tmierz skomplikuje algorytm pomiaru, a jeśli zadać
wartość maksymalną tmierz, to przy najwyższej
częstotliwości zwiększa się czas oczekiwania następnego
pomiaru. Między cyklami pomiaru powstają niepożądane
pauzy, które hamują proces pomiaru.
W takim wypadku trzeba modernizować metodę,
rozdzielając tmierz na dwa składniki. Zadać główny czas
pomiaru tgł (na przykład, 1 s), podczas którego licznik
będzie liczył impulsy z wyjścia Q miksera. Po tym musi
włączyć się licznik dodatkowy, który zlicza impulsy f0 w
czasie dodatkowym td. Będzie to odbywało się do tego
momentu, kiedy na głównym liczniku nie zakończy się
okres (rys. 6). Jak widać z rysunku, precyzja wyznaczenia
czasu td zależy od częstotliwości odniesienia f0.
Algorytm taki można zrealizować za pomocą
mikrokontrolera lub prostych układów cyfrowych.

3. WNIOSKI KOŃCOWE
Na podstawie wyżej przedstawionych rozwiązań
zaproponowano sposób zmniejszenia bezwzględnego
błędu pomiaru temperatury, polegający na zmniejszeniu
częstotliwości wyjściowej termometru kwarcowego.
Również zaproponowany sposób nie potrzebuje
zwiększania czasu pomiaru, a czułość, względem błędu
Δθf termometru wzrasta.
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ANALYSIS OF ERROR OF MEASURING FREQUENCY OF QUARTZ THERMOMETER
The review of progress of the high-fidelity measuring trends showed that it is needed to search new ways to the
improvement of metrology descriptions of thermometers. One of methods of minimization of absolute error of measuring
temperature is reduction of error of measuring digital signal. Component errors are educed, it is conducted their analysis and
shown out dependence, that showed most effective method to promote measuring exactness - reduction of measurable
frequency. It will be realized by introduction to the electric circle the special device - mixer. The device construction and his
principle of action is described. Also as a result of analysis influence is educed on exactness of measuring are another
component – time of measuring. An algorithm at that it is not needed to increase measuring time is offered, but exactness will
grow.
Keywords: quartz thermometer, frequency, sensitive, mixer.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 38/2014

35

36

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 38/2014

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 38
XLVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’2014
XIX Międzynarodowe Seminarium Metrologów MSM’2014
Gdańsk – Sztokholm, 13 - 16 września 2014

WPŁYW MULTI-MODALNOŚCI LASEROWEJ NA WYNIK POMIARU TEMPERATURY
PRZY UŻYCIU METODY RAMANOWSKIEGO ROZPRASZANIA ŚWIATŁA
Yurii KRYVENCHUK , Oleh SEHEDA, Igor MYKYTYN, Dmytro KOVALCHUK
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tel.: +38 (032) 258-76-14, +38 (032) 258-24-80, e-mail: yurkokryvenchuk@gmail.com
Streszczenie: Badanie właściwości metrologicznych urządzenia,
działającego na zasadzie wykorzystania ramanowskiego
rozpraszania światła ze wzbudzającym multimodalnym laserem, dla
pomiaru termodynamicznej temperatury powierzchni obiektów o
znikomych wymiarach.
Słowa kluczowe: Metoda Ramana,
bezpośredni pomiar temperatury.

multimodalne

lasery,

1. WPROWADZENIE
Metodę ramanowskiego rozpraszania światła (RRS)
stosują przy realizowaniu nielicznego grona środków
bezpośredniego pomiaru temperatury. Jednakże istnieją
pewne wątpliwości co do dokładności metody, a
mianowicie, co do wpływu na dokładność pomiaru
temperatury мultimodalnych laserów.
Niniejsza praca przedstawia próbę dokonania analizy
pomiaru
temperatury
termodynamicznej
ścieżek
przewodzących prąd w układach scalonych, stosując metodę
ramanowskiego rozpraszania światła.
2.СEL PRACY I ZASADY TEORETYCZNE
Wstępna analiza osobliwości określania temperatury
T, przy stosowaniu metody RRS, z uwzględnieniem
zależności od temperatury intensywności składników
stokesowego is i anty-stokesowego ias promieniowania
rozproszonego dokonana w [1]:

hcν 0

T=
k ln

ν −ν 0
is
− 3k ln i
i as
ν i +ν 0

(1)

gdzie νi; ν0 - falowe liczby padających i odbitych fotonów,
cm-1; h - stała Plancka; k – stała Boltzmanna; с – prędkość
światła.
Pomimo znacznej nieliniowości (rys. 1) przebiegu
funkcji, przedstawiony stosunek natężeń charakteryzuje się
stosunkowo wysoką czułością do zmiany temperatury i
niskim wpływem parametrów, o odmiennym od
temperaturowego charakterze, badanej próbki na ostateczny
wynik.

Rys. 1. Zależność od temperatury stosunku natężeń linii stokesowej
i anty-stokesowej w widmie RRS. Promieniowanie wzbudzenia:
He-Ne - laser, λ = 632,9 nm (monokryształy: Si, Ge)

A jednak, jak to widać z równania (1), wyniki
pomiarów temperatury zalezą od dokładności uzyskania
danych widmowych: νi, ν0, is, ias. W praktyce, w celu
uzyskania informacji widmowej, stosują źródło światła
spójnego - promieniowanie laserowe, które jest skierowane
w stronę badanego obiektu. Rejestrowanie odbitego wiązka
światła wykonuje spektrofotometr, który rozkłada światło w
widmo.
W celu przeprowadzania badań wykorzystano diodę
laserową z trzema modami promieniowania. Główna moda
na długości fali 532 nm i dwie powiązane o długościach fal
odpowiednio 536,5 nm i 540,7 nm (patrz rys. 2). Żeby
sprawdzić
stabilność
źródła
promieniowania,
przeprowadzano długoterminowe pomiary, wyniki których
ujawniły nieznaczny dryft charakterystyk w czasie. W
jednostkach względnych dryft ten nie przekracza 1% na
godzinę. Ale ze względu na uzyskane wyniki, w celu
zmniejszenia błędów, pomiary informacji widmowej będą
wielokrotnymi. Również istnieje jeszcze inny problem –
zmienna szerokość linii lasera w widmie (dla 532 - 1,2 nm,
536,5 - 0,8 nm, 540,7 - 0,4 nm; patrz rys. 2).

Tablica 1. Wyniki obliczania temperatury dla monokryształu
krzemu.
Grupa
analizowanych
wartości
szczytowych
P1
Р2
Р3
P1 & P2
P1 & P3
P2 & P3
P1 & P2 & P3
Rys. 2. Wyniki pomiarów sygnału wyjściowego diody laserowej
532 nm

Wpływ omówionych wyżej czynników na wyniki
pomiarów widm RRS nie jest jeszcze dokładnie zbadany i
również jest ciężko przewidywalnym.
W ramach niniejszej pracy przeprowadzono
modelowanie matematyczne i nałożenie stokesowej i antystokesowej składowej komponenty widma na każdą z
wyodrębnionych linii wybranej diody laserowej. Symulacje
dokonano w środowisku MATLAB z wykorzystaniem
analizy uzyskanych danych pomiarowych, otrzymanych za
pomocą He-Ne lasera dla monokrystalicznego krzemu przy
temperaturze 20°C. Żeby odtworzyć rzeczywiste wyniki
badań stosowano metodę Monte-Carlo o rozkładzie
normalnym (wszystkie wartości zostały uśrednione,
zachowując przy tym całkowitą sumę natężeń stokesowej i
anty-stokesowej składowej komponenty widma). Wyniki
symulacji przedstawiono na rysunku 3.
Symulacje przeprowadzane dla każdej mody lasera
niezależnie, uwzględniając tylko długość fali i maksymalną
wartość natężenia (w trakcie modelowania brano pod uwagę
tylko średnie znaczenia wybranych składowych sygnału
lasera, a więc tylko szczyty przy 532 nm, 536,5 nm i
540,7 nm).

Obliczona
wartość
temperatury,
°C
20,262
20,189
20,282
20,249
20,263
20,207
20,255

Błąd
bezwzględny,
K

Błąd
względny,%

0,262
0,189
0,282
0,249
0,263
0,207
0,255

1,31%
0,95%
1,41%
1,24%
1,32%
1,04%
1,28%

Uzyskane wyniki wskazują, że w rezultacie dokonanej
symulacji otrzymano dość wysoką wartość błędu
względnego pomiaru temperatury. Tym niemniej, na
podstawie szczegółowej analizy wyników symulacji,
zaproponowano mierzenie temperatury monokryształu
krzemu z wykorzystaniem wybranej diody laserowej.
Wyniki pomiarów są przedstawione na rysunku 4. Ze
względu na to, że na tej długości fali krzem nie posiada
rezonansu w widmie RRS, czas pomiaru zwiększono do 900
sekund. Przeprowadzenie tego typu pomiarów, w gruncie
rzeczy, było wywołane z powodu konieczności porównania
danych, uzyskanych w wyniku symulacji w stosunku do
rzeczywistych danych testowych, również jak i sprawdzania
hipotezy co do stosowania monokryształu krzemu, jako
uniwersalnego materiału do budowy precyzyjnego
termometru. Przeprowadzone badania wskazują na
możliwość rejestrowania widma RRS monokryształu
krzemu przy stosowaniu wzbudzającego promieniowania
diody laserowej o podstawowej modzie 532 nm. Dla tego, w
celu uzyskania widma RRS, znacznie zwiększono czas
ekspozycji. Podczas przetwarzania wyników pomiarów
niezbędne jest uwzględnienie metodycznych błędów
pomiarów.

Rys. 4. Widmo RRS monokryształu Si (4x4x2 mm3) wzbudzonego
diodą laserową (P = 100mW)
Rys. 3. Wyniki przeprowadzonej symulacji stokesowej i antystokesowej składowej komponenty widma (dla monokryształu Si)
dla każdej z wybranych linii diody laserowej metodą Monte-Carlo

Dane, uzyskane po przeprowadzonej symulacji,
wykorzystano do obliczania temperatury według wyrazu (1).
Wyniki są zestawione w tablicy.
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Ilość ciepła, otrzymanego obiektem w ciągu badania,
określa się według zależności:

 λ ⋅a ⋅b
d2
P ⋅ t ⋅ ( 1 − n) =  ε ⋅ π ⋅
⋅ (T н4 − To4 ) +  o
⋅ (Tн − Tr
l
4

 


) +
 (2)

 λp ⋅ a ⋅ l

+ [λ S ⋅ a ⋅ l ⋅ (T н − To )] + 
⋅ (T н − To )
H
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gdzie, ε - współczynnik emisyjności obiektu, d - średnica
wiązki laserowej, TH- zaburzona temperatura obiektu, T0 temperatura otoczenia Tr - rzeczywista temperatura obiektu,
a - szerokość obiektu, b - grubość obiektu, l -długość
obiektu, H - grubość materiału podkładki, λo -przewodność
cieplna obiektu, λp -przewodność cieplna podkładki, λS przewodność cieplna środowiska.
Żeby ocenić metodologiczny składnik błędu,
zaproponowano zastosowanie aproksymowanych wartości
przewodności cieplnej krzemu, który może być stosowany w
zakresie (300 - 400 K) [7]:
C1 = λ(T) =

1
 W .
2.142 ⋅ 10 - 3  m ⋅ К 2 

(3)

Przewodność cieplna może być określona zgodnie z
prawem Wiedemana - Franza [7, 8]: uwzględniając ten fakt
że każdy elektron metali przenosi energię kT, tak, że
stosunek przewodności cieplnej i elektrycznej w szerokim
zakresie temperatur, opisuje się zależnością typu:
2

λ π2  k 
=
⋅   ⋅T
3 e
γ
czyli

λ=

2

2

π k 
⋅   ⋅ γ ⋅ T = L ⋅ γ ⋅ Т = C1 ⋅ T
3 e

(4)

gdzie: L - liczba Lorentza, e - ładunek elektronu.

π2  k 
 W ⋅ ohm 
⋅   = 2.45 ⋅ 10 −8 
−2

3 e
 К
2

L=

C2 = L ⋅ γ

(5)
(6)

Tak więc, biorąc pod uwagę zmiany wydajności
cieplnej obiektu i środowiska, otrzymujemy dla
współczynnika C3 [7, 8]:

 Wt 
C 3 = 0,847853 ⋅10 −5 
2
 m ⋅ К 

(7)

Analizując
przedstawione
wyżej
zależności,
otrzymujemy
równanie
dla
określenia
błędu
metodologicznego pomiaru temperatury:


d2
− S + S 2 + 4 ⋅  ε ⋅ π ⋅ ⋅ Plaz ⋅ t ⋅ ( 1 − n)
4


ΔT =
2

d 
2 ⋅  ε ⋅ π ⋅ 
4 


gdzie S =

(8)

С1 ⋅ a ⋅ b
С ⋅ a⋅l
+ С2 ⋅ a ⋅ l + 3
l
H

Podstawiając w równanie (1) odpowiednie wartości
scałkowanych obszarów: intensywności stokesowej, antystokesowej, wartości liczby falowej lasera, średnią wartość
liczby falowej odbitego promieniowania, stałej Plancka,

Boltzmanna i prędkości światła, otrzymujemy: T = 23,4°C,
a uwzględniając
błędy
metodyczne,
ostatecznie
otrzymujemy: T = 19,56°C.

4. PODSUMOWANIE
W trakcie badania stwierdzono, że multimodalność
laserowa wpływa na precyzyjność wyników pomiaru
temperatury przy stosowaniu metody ramanowskiego
rozpraszania światła ze wzbudzającym multimodalnym
laserem.
Otrzymane wyniki przeprowadzonych badań ujawniły,
że wykorzystywanie multimodalnych laserów, przy
pomiarach temperatury środkami stosującymi metodę RRS,
powoduje wzrost błędu metodycznego pomiaru temperatury,
powstającego wskutek przesunięcia linii stokesowej.
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IMPACT OF MULTI-MODALITY LASER IN TEMPERATURE
MEASUREMENT METHODS FOR USING LIGHT SPRAY RAMAN
This method applies to a small number of methods for the direct measurement of temperature. However, there are
reservations as to the accuracy of the method, namely the impact on the accuracy of the temperature multi- modal lasers.
This paper makes an attempt to analyze the thermodynamic temperature measurement track circuits on the basis of
Raman .
Learning - metrological accuracy characteristics statutes measurement of thermodynamic temperature of object sizes
using a small Raman excitation in a multi- laser.
Keywords: Raman method, multi-modal lasers, direct measurement of the temperature
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Streszczenie: W przedstawionym materiale rozwijane są metody
określania rodzaju korozji materiałów termoprzetworników
rezystancyjnych w środowiskach agresywnych. Również
przeanalizowano wpływ korozji na zmiany statycznych
charakterystyk przetwarzania badanych termoprzetworników.
Zaproponowano stosowanie dwóch podstawowych modeli korozji:
jednolitej i wżerowej.
Słowa kluczowe: statyczna charakterystyka przetwarzania, korozja,
amorficzne stopy metaliczne, termoprzetwornik rezystancyjny.

realizacja procesów ciągłych nie daje żadnych szans na
wymianę termoprzetwornika w dowolnym terminie. W
związku z tym, środki do mierzenia temperatury, pracujące
w warunkach agresywnych, możemy sprawdzić jedynie przy
planowych
weryfikacjach
metrologicznych,
a
w
międzyczasie istnieje ryzyko
utraty nominalnych
charakterystyk metrologicznych termoprzetworników z
odpowiednimi skutkami.
3. WSTĘPNA ANALIZA AKTUALNYCH BADAŃ

1. WPROWADZENIE
Precyzyjne pomiary temperatury w środowiskach
agresywnych są bardzo aktualnym zadaniem, ponieważ w
dniu dzisiejszym nadal trwa intensywny rozwój nowych
dziedzin nauki i technologii, szczególnie w przemyśle
chemicznym, farmaceutycznym, jak i w spożywczym.
Wiadomo że niektóre etapy procesów, odbywających się w
wyżej wymienionych dziedzinach, w celu osiągnięcia
odpowiednich charakterystyk produktu końcowego, powinny
odbywać się przy pewnej, niekiedy nawet bardzo ściśle
określonej, temperaturze ze względu na zapewnienie
optymalnych warunków przebiegu reakcji chemicznych, tak
i na zapewnienie bezpieczeństwa technologicznego. A więc,
w związku z wyżej wymienionym, wymagania dotyczące
niezawodności metrologicznej środków pomiarów i kontroli
temperatury, w takich warunkach, są bardzo wysokie,
ponieważ na nich leży cały ciężar odpowiedzialności za
jakość produkcji i bezpieczeństwo procesu. Ponadto, istnieje
wiele operacji produkcyjnych, które muszą toczyć się w
sposób ciągły przez dłuższy okres czasu.
2. SZCZEGÓŁY PROBLEMATYKI
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione oraz fakt, że
głównym środkiem pomiaru temperatury przy realizacji
takich procesów przeważnie są termoprzetworniki
rezystancyjne, a jak wiadomo, środowisko agresywne ma
negatywny wpływ na materiał ich elementów czułych (ECz),
w trakcie prowadzenia badań dokonano przeglądu
analitycznego nowoczesnych środków pomiaru temperatury,
z którego wynika, że aktualnie istniejące termoprzetworniki
nie potrafią spełnić szeregu wymagań, które stawiane są
narzędziom do pomiaru temperatury w środowiskach
agresywnych. Również należy wziąć pod uwagę fakt, że

W wyniku dokonanego przeglądu analitycznego
nowoczesnych środków pomiaru temperatury [1, 2] możemy
stwierdzić, że obiecującym rozwiązaniem tego problemu jest
stosowanie, dla wykonania ECz termoprzetworników,
amorficznych stopów metali (ASM).
Wiadomo, ze ASM mają wysoką odporność na korozję,
co jest charakterystyczne dla większości materiałów o
jednorodnej strukturze [1]. Jednorodność chemiczna, jak i
brak defektów liniowych w strukturze ASM, jeszcze
dodatkowo potwierdzają ich wysoką odporność na korozję.
Amorficzne stopy metali, w składzie których znajduje się
Cr, badano w standardowych roztworach i obserwowano
przy tym bardzo niską, w stosunku do konwencjonalnych
stali nierdzewnych, szybkość korozji.
A więc, ASM są obiecującymi materiałami pod
względem
stosowania
ich
w
produkcji
ECz
termoprzetworników rezystancyjnych, działających w
środowisku korozyjnym.
Wiadomo
że
w
wypadku
stosowania
termoprzetworników
rezystancyjnych,
o
zmianie
temperatury wnioskujemy na podstawie zmiany rezystancji
ich ECz. W wypadku niekorzystnego oddziaływania
agresywnego środowiska, które powoduje wystąpienie
dodatkowego przyrostu rezystancji, przy pomiarach
temperatury dla każdego typu termoprzetwornika
rezystancyjnego powstaje błąd, spowodowany odchyleniem
się
jego
rzeczywistej
statycznej
charakterystyki
przetwarzania (SCP) od nominalnej SCP. Tak, na przykład,
w [3], biorąc pod uwagę wyżej wymienione, spróbowano
opisać przewidywane odchylenie dla termoprzetwornika
rezystancyjnego,
działającego
w
niesprzyjających
warunkach, jego rzeczywistej SCP od nominalnej.
Analizując wyniki badań, przedstawione w [3],
zauważono, że rozważany jest tylko równomierny rodzaj

korozji, który charakteryzuje się określoną prędkością. Nie
wyjaśniono dlaczego jest wybrano właśnie taki przypadek, a
nie, np. wżerowy, który może mieć znacznie większy wpływ
na zmianę nominalnej SCP badanego termoprzetwornika
rezystancyjnego.
Biorąc powyższe pod uwagę, przeprowadzono badania
dotyczące skutków wpływu korozji na zmiany nominalnej
SCP termoprzetworników rezystancyjnych, jak i możliwości
określania rodzaju korozji materiałów ECz w środowiskach
agresywnych na podstawie zmiany w czasie ich rezystancji
w stosunku do pierwotnej.
4. BADANIE MODELI KOROZJI
CZUŁEGO TERMOPRZETWORNIKA

ELEMENTU

Zaproponowano modele numeryczne, które opisują
podstawowe rodzaje korozji ECz termoprzetworników
rezystancyjnych: wżerową i jednolitą.
Załóżmy, ze ECz termoprzetwornika jest podzielony
wzdłuż (rys. 1) na n równych części (dalej - klasterów) z
których m klasterów narażone są na korozję wżerową, a n-m
klasterów – na korozję jednolitą (model 1). W wypadku
modelu 2 wszystkie n klastery są narażone na jednolitą
korozje. Dla obu modeli przeprowadzano badania charakteru
zmian w czasie rezystancji ECz termoprzetworników pod
wpływem środowiska agresywnego.
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Rys. 1. Model ECz termoprzetwornika

Początkowo założono: liczbę kroków Nt zmiany
rezystancji ECz termoprzetwornika w czasie (całkowity czas
100 godz.), rezystancję właściwą materiału ρ ECz, n, m,
początkową powierzchnie przekroju S0 ECz (rys. 1), długość
ECz Lnom, procentowe zmniejszenie powierzchni przekroju
klasterów w trakcie przeprowadzania badań, w stosunku do
S0, odpowiednio: Pm - przez korozję wżerową, Pn - przez
korozję jednolitą.
Trzeba
jednak
powiedzieć,
że
zmniejszenie
powierzchni przekroju klasterów ECz w wyniku działania
korozji wżerowej przyjmowano o znacznie większym
stopniu, w porównaniu z działaniem korozji jednolitej.
Algorytmy obliczania rezystancji ECz, dla obu modeli,
są przedstawione na rysunku 2.
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Rys. 2. Algorytmy obliczania rezystancji ECz termoprzetwornika
dla modeli jednolitej i wżerowej korozji: Lk = Lnom / n - długość
klasterów ; ∆Pm, ∆Pn – krok zmiany w czasie powierzchni
przekroju klasterów, w zależności od modelu korozji; Sm, Sn powierzchnia przekroju klasterów na j – tym kroku iteracji,
odpowiednio dla modelu wżerowej i jednolitej korozji; Rm, Rn –
znaczenie rezystancji klastera na j – tym kroku iteracji,
odpowiednio dla modelu wżerowej i jednolitej korozji; Rms, Rns całkowita wartość rezystancji ECz na i – tym kroku iteracji,
odpowiednio dla modelu wżerowej i jednolitej korozji

Dla każdego modelu obliczano zmiany rezystancji ECz
pod wpływem działania korozji. Wyniki badań podano na
rysunku 3.
Dla przypadku korozji jednolitej zmiana w czasie
rezystancji ECz ma prawie liniową zależność. W przypadku
działania korozji wżerowej, zmiana wartości rezystancji ECz
ma wyraźnie nieliniowy charakter. Przy czym, zwiększenie
liczby klasterów, poddanych wpływowi korozji wżerowej,
prowadzi do znacznego wzrostu nieliniowości (rys. 3.b). Co
więcej, nawet przy niskiej liczbie klasterów, poddanych
działaniu korozji wżerowej, obserwujemy odchylenie od
zależności liniowej (rys. 3.a).
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Wyniki przeprowadzonych badań modeli korozji
wykazały, że na podstawie charakteru zmiany rezystancji
ECz termoprzetwornika pod wpływem działania środowiska
agresywnego możemy z całkowitą pewnością wnioskować o
rodzaju korozji materiału jego elementu czułego. Jeżeli
zmiana w czasie rezystancji ECz jest liniowa - dominuje
korozja jednolita, a gdy zmiana w czasie rezystancji ECz nie
jest liniowa - dominuje korozja wżerowa. W przyszłości
planowane
są
porównania
wyników
symulacji
komputerowej z wynikami eksperymentów naturalnych.
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Rys. 3. Zmiana rezystancji ECz pod wpływem działania korozji.
Parametry symulacji: S0 = 0,05×10-6m2; Lnom = 0,08m;
ρ = 150×10-8Ohm*m; Pn = 10%, Pm = 50%; a) n = 10000, m = 50;
b) n = 10000, m = 500
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ANALYSIS OF THE RESISTANCE VARIATION OF THE THERMOCONVERTERS
SENSITIVE ELEMENTS AND METHOD OF CORROSION TYPE DEFINITION IN
AGGRESSIVE ENVIRONMENTS
This article represents the development of corrosion type definition of the resistance thermoconverters materials in
aggressive environment. Also, the corrosion impact to the variation of the investigated thermoconverters static characteristics
is analysed. Two major methods of corrosion are proposed: pitting and uniform. The performed investigation results show
that, it is possible suggest about corrosion type, based on the behavior of the sensitive element resistance variation caused by
corrosion. The uniform corrosion dominates in case of linear time-dependence of sensitive element resistance. There is high
probability of pitting corrosion if the non-linearity of sensitive element resistance is observed.
Keywords: static conversion characteristic, corrosion, metallic amorphous alloys , resistance thermoconverter.
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ZALEŻNOŚCI CZASOWE W UKŁADZIE REJESTRACJI DANYCH Z SYSTEMU
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Streszczenie: W artykule przedstawione zostały relacje czasowe
pomiędzy procesami i operacjami realizowanymi podczas
rejestracji danych z systemu elektroenergetycznego, zapisywanych
do pamięci przenośnej, od momentu ich przetworzenia na postać
cyfrową w przetwornikach ADC, poprzez konwersję w FPGA
i gromadzenie w pamięci procesora DSP, ich ponowne wysłanie
do układu FPGA, gdzie są one buforowane w ramkach 4 kB,
a następnie wysłane za pomocą interfejsu SPI do pamięci procesora
GPP, pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.
W module GPP, działającym w środowisku Linux, dane
zapisywane są na nośniku USB. Jest to proces krytyczny,
wpływający na ograniczenie szybkości rejestracji danych.
Przeprowadzono analizę czasową operacji realizowanych
sekwencyjnie w poszczególnych blokach i występujących
ograniczeń czasowych.
Słowa kluczowe: FPGA, ADC, DSP, synchronizacja danych.

1. KONFIGURACJA URZĄDZENIA
W Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej Akademii
Morskiej w Gdyni zaprojektowano i wykonano
estymator/analizator, który realizuje zestaw funkcji
pomiarowych umożliwiających wyznaczanie parametrów
jakości energii elektrycznej [1], m. in.: wartości skutecznych
napięć i prądów, częstotliwości napięcia, współczynników
asymetrii napięć, zakłóceń, takich jak: harmoniczne,
interharmoniczne i podharmoniczne, zaburzeń napięcia
w zakresie od 50 harmonicznej do 9 kHz, zaburzeń typu:
transient i notching, a także mocy, współczynników
rozdziału mocy między zespołami prądotwórczymi
pracującymi równolegle oraz współczynników rozdziału
prądów dla oceny przeciążeń wybranych generatorów.
Wartości
tych
parametrów
są
udostępniane
użytkownikowi na wyświetlaczu urządzenia, jak również
zapisywane w pamięci przenośnej (karta SD lub pendrive).
W założeniach funkcjonalnych urządzenia, opracowanych
w oparciu o standard [2], przewiduje się rejestrację
i przechowywanie danych, realizowane w określonych
reżimach czasowych. Umożliwia to prowadzenie
dodatkowej oceny wyników badań w trybie off-line, jak
również weryfikację algorytmów wyznaczania wartości
poszczególnych parametrów.
Na rysunku 1 przedstawiono strukturę połączeń między
układami wewnętrznymi urządzenia.

Rys. 1. Schemat blokowy układów funkcjonalnych urządzenia
Objaśnienia akronimów na rysunku 1:
Ch1, Ch2, Ch3 - kanały pomiarowe napięć sieciowych,
ADC - blok przetworników analogowo-cyfrowych,
DOUTA, DOUTB, DOUTC - linie interfejsu szeregowego do
wyprowadzania danych cyfrowych z bloku ADC,
DSP - procesor sygnałowy; podstawowym jego zadaniem jest
wyznaczanie wskaźników jakości energii elektrycznej,
GPP - procesor ogólnego przeznaczenia; centralny element
interfejsu użytkownika,
SPI, LVDS - standardy wykorzystywanych interfejsów,
SYNC - linia synchronizacji procesów przesyłania danych,
FPGA - układ sprzęgający porty interfejsów o różnych standardach,
buf, RAM1, RAM2 - rejestry skonfigurowane w układzie FPGA,
wykorzystywane w operacjach przetwarzania i transmisji danych,
RAM3 - rejestr utworzony w układzie GPP dla odbioru danych
z FPGA,
USB - port w układzie GPP, wykorzystywany do rejestracji danych
w pamięci przenośnej (pendrive).

Układ ADC (ang. Analog-to-Digital Converter) został
zrealizowany z wykorzystaniem przetworników AD7656
firmy Analog Devices [3]. Jego zadaniem jest przetwarzanie
wartości
chwilowych
sygnałów
z
systemu
elektroenergetycznego na postać cyfrową. Układ ten posiada
możliwość komunikacji z innymi urządzeniami poprzez
potrójny interfejs SPI (ang. Serial Peripheral Interface) [4],
gdzie w jednym cyklu zegara synchronizującego
komunikację wysyłane są dane na 3 liniach interfejsu
(DOUTA, DOUTB, DOUTC).
Układ FPGA (ang. Field Programmable Gate Array)
pełni rolę układu pośredniczącego pomiędzy portami
interfejsów o różnych standardach, w przetwornikach ADC
oraz procesorach DSP (ang. Digital Signal Processing)
i GPP (ang. General Purpose Processor). W urządzeniu

zastosowano układ Xilinx Spartan 3 XC3S1000 [5]. Istnieją
w nim możliwości programowania wejść/wyjść jako linie
symetryczne, bądź niesymetryczne.
Funkcje procesora sygnałowego DSP realizuje
TigerSHARC TS201 firmy Analog Devices [6]. Nie posiada
on możliwości połączenia z urządzeniami zewnętrznymi
za pomocą interfejsu SPI, lecz ma wbudowane porty do
wymiany informacji w standardzie LVDS (ang. Low Voltage
Differential Signaling) [6, 7].
Jako GPP zastosowano procesor LPC3250 z rodziny
ARM9 na płycie bazowej phyCORE-LPC3250 firmy NXP
[8]. Procesor ten ma standardowo dostęp do peryferii, takich
jak: czytnik kart SD (ang. Secure Digital), interfejs USB
(ang. Universal Serial Bus), kontroler sieci Ethernet,
interfejsy: UART (ang. Universal Asynchronous Receiver
and Transmitter), SPI oraz I2C (ang. Inter-Integrated
Circuit), wyświetlacz LCD (ang. Liquid-Crystal Display),
z możliwością zainstalowania systemu wbudowanego Linux
lub Windows CE 6.0. System Linux jest obecnie
wykorzystywany w większości urządzeń multimedialnych,
jak np. w telefonach komórkowych czy tabletach. Obydwa
wspomniane systemy nie są systemami czasu rzeczywistego,
co wiąże się z ograniczonymi możliwościami kontroli
on-line nad peryferiami.
2. ALGORYTM REJESTRACJI PRÓBEK NAPIĘCIA
Algorytm rejestracji próbek napięć z systemu
elektroenergetycznego został przedstawiony na rysunku 2.
Próbki
sygnałów
analogowych
w
kanałach
pomiarowych Ch1, Ch2 oraz Ch3 (rys.1) są przetwarzane
na postać cyfrową w przetwornikach ADC. Cyfrowe wyniki
przetwarzania w każdym z kanałów są przesyłane
za pośrednictwem interfejsu SPI do bufora w FPGA.

procedury ich filtracji i decymacji. Po zgromadzeniu
w pamięci DSP (rys. 1) 510 ramek danych z FPGA,
formowane są ramki danych o objętości 4 kB i wysłane do
procesora GPP. W pierwszej fazie ramka 4 kB jest
przesyłana do FPGA z wykorzystaniem protokołu LVDS,
a następnie z FPGA do GPP dane są wysłane za
pośrednictwem interfejsu SPI. Ramka danych jest odbierana
w GPP z wykorzystaniem oprogramowania funkcjonującego
w środowisku Linux. Odbiór danych rozpoczyna się
po wykryciu zbocza na linii SYNC, sygnalizującej koniec
buforowania danych z DSP. Linia ta zapewnia
synchronizację komunikacji przez port SPI, między FPGA
i GPP.
3. RELACJE CZASOWE W TRANSMISJI DANYCH
Z ADC DO DSP
Rejestracja wyników przetwarzania analogowocyfrowego wartości chwilowych napięć w systemie
elektroenergetycznym wiąże się z wykonywaniem szeregu
operacji na strumieniu danych cyfrowych. Próbki napięć
w trzech fazach przetwarzane są w ADC na słowa 16-bitowe
z szybkością 210 kS/s w każdym z kanałów pomiarowych.
W efekcie, w ciągu 1 s z przetworników ADC
pozyskiwanych jest 10,08 Mb danych. W strumieniu danych
muszą znaleźć się dodatkowo informację kontrolne,
powiększające objętość danych.
Relacje
czasowe
procesów,
począwszy
od przetwarzania sygnału analogowego na postać cyfrową
w przetworniku ADC (przetwarzającego z szybkością
210 kS/s) do zapisu danych w ramkach 4 kB w pamięci
SRAM (ang. Static RAM) procesora DSP, zostały
przedstawione na rysunku 3. Czas konwersji sygnału
analogowego na postać cyfrową w przetworniku ADC jest
stały, równy tADC = 3 µs (przebiegi: ADCCONV). W czasie ttr
odbywa się odbiór danych w FPGA za pośrednictwem SPI,
równocześnie z trzech kanałów ADC: DOUTA, DOUTB,
DOUTC (przebiegi: ADC-bufFPGA). Czas ten jest zależny
od częstotliwości zegara synchronizującego odczyt danych
z ADC poprzez SPI i w warunkach urządzenia wynosi
ttr = 943 ns. Na czas akwizycji danych tACQ w FPGA
(przebieg: bufFPGA) składa się przetwarzanie wartości
chwilowych sygnału na postać cyfrową oraz przesyłanie
wyników przetwarzania do FPGA (1).

t ACQ = t ADC + ttr = 3,943 µs

Rys. 2. Algorytm rejestracji próbek sygnałów z systemu
elektroenergetycznego

W następnym etapie dane są przepisane z buforów
w FPGA do pamięci BlockRAM (ang. Block Random Access
Memory) w FPGA, a następnie do procesora DSP z pomocą
protokołu LVDS (na jeden kanał interfejsu przypadają
2 komórki BlockRAM) w ramkach 128-bitowych. W pamięci
procesora DSP dane są gromadzone w ramkach o objętości
4 kB. Podczas gromadzenia danych w DSP realizowane są
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(1)

W czasie trwania kolejnego cyklu przetwarzania
w przetworniku ADC (bloki oznaczone "2" na przebiegach
ADCCONV), dane są przepisywane z buforów w FPGA do
pamięci wewnętrznej BlockRAM w tym układzie (przebieg:
buf-RAM).
Z
pamięci
BlockRAM
dane
są
wysłane
z wykorzystaniem protokołu LVDS do procesora DSP
w czasie tRAM (2) (przebieg: RAM-DSP). W pojedynczej
operacji, za pośrednictwem interfejsu LVDS przesyłana jest
128-bitowa ramka danych z szybkością 200 Mb/s. Na
sześciu bajtach ramki zapisane są dane z ADC. Dodatkowo,
dwa bajty zawierają informacje kontrolne, zaś pozostała
część ramki jest niewykorzystana.

t RAM =

lp
vR

= 640 ns

(2)
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gdzie:
lp - liczba bitów przesyłanych w ramce z FPGA do DSP
(128 b),
vR - szybkość przesyłania ramki z FPGA do DSP
(200 Mb/s).

tLVDS - czas wysłania 2 bitów danych (8 ns).
Po odebraniu ramki w FPGA ustawiany jest sygnał na
linii SYNC, podłączonej do układu GPP, wykorzystywany
do synchronizacji odbioru danych w GPP (przebieg: SYNC).
Przesyłanie danych do GPP realizowane jest pod nadzorem
oprogramowania (w GPP), które inicjowane jest przez
przerwanie na linii SYNC. Transmisja ramki 4 kB przez SPI
odbywa się w takt zegara o częstotliwości około 16 MHz.
Czas przesłania takiej ramki, oznaczony jako tF-G, wynosi (5)
(przebieg: FPGA-GPP):

t F − G = nb ⋅ lb ⋅ t SPI = 2,048 ms

(5)

gdzie:
nb - liczba bajtów wysyłanych w jednej ramce danych
(4096 B),
lb - liczba bitów w 1 bajcie (8 bitów),
tSPI - czas wysłania 1 bitu przez SPI (62,5 ns).
Rys. 3. Relacje czasowe w transmisji danych z ADC do DSP

W pamięci procesora DSP gromadzony jest blok
danych 4 kB, na który składają się dane zawarte w 510
ramkach, kolejno przesłanych z FPGA w czasie tBUF (3)
(przebieg: BUFDSP) wraz z danymi kontrolnymi zawartymi
na dwóch bajtach.

t BUF = nr ⋅ t B = 2,4 ms

(3)

gdzie:
nr - liczba ramek zapisywanych w procesorze DSP (510),
tB - odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi cyklami
przetwarzania w ADC, wynikający z szybkości
przetwarzania (210 kS/s).
Relacje czasowe, występujące przy przesyłaniu danych,
od momentu zgromadzenia tych danych w ramkach 4 kB
w pamięci procesora DSP do momentu ich zapisu w pamięci
przenośnej pendrive zostały przedstawione na rysunku 4.

Ramka buforowana jest w pamięci GPP, a następnie
zapisywana do pamięci przenośnej pendrive (przebieg:
GPP-USB) z wykorzystaniem sterowników portu USB,
dostępnych w środowisku Linux. Na przebiegu GPP-USB
symbolem koperty oznaczono okresy zajętości procesora
obsługą operacji jądra środowiska Linux, podczas których
niemożliwa jest komunikacja za pośrednictwem portu USB.
Na rysunku 5 zamieszczono wyniki badań
eksperymentalnych, uzyskane na drodze sprawdzania
poprawności zapisu na pendrive znanych ramek testowych
o objętości 4 kB, przesyłanych z DSP. Na poziomej osi
przedstawiono cykle wysyłania ramek przez procesor DSP,
tzn. różne odstępy czasowe pomiędzy transmisją kolejnych
ramek testowych, zaś na osi pionowej przedstawiona została
procentowa zawartość błędnych ramek zapisanych na
pendrive. Dla poszczególnych wartości odstępów czasowych
pomiędzy ramkami danych, badania przeprowadzono w 30
seriach, po 1000 przesyłanych ramek w każdej serii. Badania
przeprowadzono na dwóch pamięciach przenośnych,
o różnych nominalnych szybkościach zapisu: P1 o szybkości
10 Mb/s i P2 o szybkości 50 Mb/s. Dla wszystkich
doświadczeń, odchylenie standardowe σ wyników
w poszczególnych seriach nie przekraczało wartości 0,01 %
(dla P2 w cyklach dłuższych od ok. 100 ms i dla P1
w cyklach powyżej ok. 18 ms nie stwierdzono błędów zapisu
(σ = 0 %)).

Rys. 4. Przesyłanie danych z DSP do USB

Przez port interfejsu LVDS ramka o objętości 4 kB jest
przesyłana z procesora DSP do układu FPGA z szybkością
250 Mb/s w czasie tD-F (4) (przebieg: DSP-FPGA).

tD− F =

nb ⋅ lb
⋅ t LVDS = 131 µs
n

(4)

gdzie:
nb - liczba bajtów wysyłanych w jednej ramce danych
(4096 B),
lb - liczba bitów przypadająca na jeden bajt (8 bitów),
n - liczba bitów przesyłana w jednym takcie zegara tLVDS (2),

Rys. 5. Stopy błędu przy zapisie na różne urządzenia przenośne

Wyniki
dodatkowych
badań
pendrive
P2,
przeprowadzone wg analogicznych procedur, dla cykli
transmisji danych zawartych w przedziale od 5 ms do 23 ms,
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przedstawiono w Tablicy 1. Zawarto tam wyniki obrazujące
procentowy udział błędnych ramek, zapisanych w pamięci
pendrive P2, w stosunku do wszystkich ramek wysyłanych
z DSP, dla różnych odstępów czasu pomiędzy transmisją
z DSP do GPP kolejnych ramek 4 kB.
Pojawianie się (P2) lub znaczne zwiększenie (P1)
udziału błędnych ramek przy cyklach krótszych niż 18 ms
wynika ze sposobu funkcjonowania środowiska Linux
i ograniczeń czasowych w obsłudze sterownika portu USB
w tym środowisku.
Tablica 1. Udział ramek błędnie zapisanych na pendrive P2
w stosunku do wszystkich ramek wysłanych z DSP
Cykl wysyłania ramki [ms]

Błędne ramki [%]

5

0,69

8

0,16

10

0,04

13

0,03

15

0,02

18

0

20

0

23

0

Analiza zależności czasowych w przedstawionym torze
rejestracji danych z systemu elektroenergetycznego
wskazuje, że bezbłędny zapis na pendrive pełnego
strumienia danych będzie możliwy, gdy obsługa portu USB,
związana zapisem danych w blokach 4 kB, będzie
realizowana w czasie krótszym niż 2,4 ms (3).
4. WNIOSKI KOŃCOWE

danych na pendrive w cyklach krótszych niż 18 ms
powodują utratę części danych, bądź ich nadpisywanie. Brak
błędów obserwowany był przy zapisie danych z krokiem
czasowym nie mniejszym niż 18 ms. Jest to najsłabsze
ogniwo toru rejestracji danych.
Czas potrzebny do zapisu danych na pendrive
w procesorze działającym w systemie operacyjnym Linux
jest trudny do jednoznacznego określenia. Środowisko to jest
wielowątkowe, wobec czego procesy, które działają w tle, są
uruchamiane w zależności od priorytetu, jaki został im
nadany, poza kontrolą użytkownika.
Autorzy prowadzą dalsze prace nad możliwością
uzyskania krótszych czasów akwizycji i zapisu danych
na nośnik zewnętrzny urządzenia. Prowadzone są one
w kierunku opracowania sterownika w języku procesora,
który umożliwiałby zapis w krótszym czasie niż do tej pory
oraz możliwość zapisu większej ilości danych przesyłanych
do GPP za pośrednictwem układu FPGA z procesora DSP.
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THE TIME RELATIONSHIP IN REGISTRATION OF DATA FROM ELECTRICAL
POWER SYSTEM
The article presents the time relations between processes and operations carried out during the registration of data from
the electrical power system, stored in pendrive portable memory. The authors present and analyze in terms of successive
stages of registration of data containing information on the signals in the power system, starting from their conversion into
digital form, by gathering in memory of the DSP, sending them using LVDS protocol to the FPGA, where they are cached in
4 kB frames and then sent via SPI interface to the memory of GPP processor operating under the Linux system. In the next
step, using the tools and drivers available in this environment, data is stored on the USB. This operation is critical in saving
the data stream from the power system, affecting the speed limit of data recording. Limitations of this operation are mainly
due to the properties of the Linux system.
The paper describes the configuration and processes at the basic functional blocks of data recording track: ADC, DSP,
FPGA and GPP with a USB port. An analysis of time constraints operations performed sequentially in individual blocks.
"A bottleneck" for the data stream to the recording operation is under the control of the USB port of GPP. The article presents
the results of data processing speed in individual blocks and the existing time constraints as well as the conclusions about the
properties of the embedded operating system, installed in the system GPP and the possibility of using such solution in data
recording systems.
Keywords: FPGA, ADC, DSP, data synchronization.
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OCENA POZIOMU EMISJI WOLNOZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO
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Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób oceny poziomu
ekspozycji na wolnozmienne pola magnetyczne w odniesieniu do
dopuszczalnych
wartości,
zawartych
w
zaleceniach
międzynarodowych International Commission on Non-Jonizing
Radiation Protection (ICNIRP). Estymację wskaźnika ekspozycji
przeprowadzono na podstawie adaptacyjnej analizy czasowo–
częstotliwościowej, zarejestrowanych przebiegów czasowych
indukcji pola magnetycznego. Analizę adaptacyjną, opartą na
algorytmie pogoni za dopasowaniem (ang. matching pursuit MP)
zaimplementowano w graficznym zintegrowanym środowisku
programowania LabVIEW. Przedstawiono wyniki analiz sygnału
pomiarowego, reprezentującego poziom indukcji wolnozmiennego
pola magnetycznego, zarejestrowanego w otoczeniu okrętowych
odbiorników dużej mocy.
Słowa kluczowe: małoczęstotliwościowe pole magnetyczne,
adaptacyjna analiza czasowo-częstotliwościowa, algorytm pogoni
za dopasowaniem, wskaźnik ekspozycji na pole magnetyczne.

1. WPROWADZENIE
Występowanie wolnozmiennych, zakłócających pól
magnetycznych w środowisku statku morskiego może
w sposób niepożądany wpływać na niezawodność urządzeń
i systemów elektrycznych i elektronicznych, co jest silnie
powiązane z bezpieczeństwem żeglugi. Jest również
nieobojętne dla bezpieczeństwa ludzi przebywających
w pobliżu silnych źródeł tych pól. Biorąc pod uwagę te dwa
aspekty, dopuszczalne poziomy natężenia wolnozmiennego
pola magnetycznego, zdefiniowane w międzynarodowych
dokumentach normalizacyjnych, określone są zarówno
w kontekście
kompatybilności
elektromagnetycznej
urządzeń technicznych jak i w odniesieniu do oceny
dopuszczalnych dla człowieka poziomów ekspozycji na te
pola.
W środowisku statku morskiego wymagania
kompatybilności elektromagnetycznej dotyczą głównie
badania emisyjności oraz odporności urządzeń i systemów
na zakłócenia radioelektryczne. Zalecenia okrętowych
towarzystw klasyfikacyjnych nie biorą pod uwagę problemu
wpływu wolnozmiennych pól magnetycznych, które
występują w środowisku zawodowym, na zdrowie
i bezpieczeństwo załóg. Tematyka związana z ekspozycją
pól
elekromagnetycznych
w
szerokim
zakresie
częstotliwości w środowisku pracy poruszana jest głównie
w kontekście bezpieczeństwa pracy w środowisku lądowym
oraz przepisów z nimi powiązanych [1, 2, 3]. Dostępne są
opracowania i publikacje dotyczące wpływu silnych pól

elektromagnetycznych
na
zdrowie ludzkie [4, 5].
Zaproponowanie techniki pomiarowej i sposobu oceny
poziomu
emisji
małoczęstotliwościowego
pola
magnetycznego,
gwarantujących
poprawność
i powtarzalność wyników pomiarów są więc niezwykle
ważne z praktycznego punktu widzenia.
Z analizy wstępnych pomiarów natężenia pola
elektromagnetycznego w paśmie częstotliwości od 5 Hz do
400 kHz, przeprowadzonych na statku badawczoszkoleniowym m/v „Horyzont II” wynika, że występuje tam
pole elektryczne o pomijalnie małej intensywności.
Natomiast zlokalizowano obszary występowania wysokiego
poziomu pól magnetycznych, o dużej dynamice zmian.
Widmo pola magnetycznego o podwyższonej intensywności
rozciąga się głównie w zakresie małych częstotliwości [6].
Sygnały pomiarowe, reprezentujące przebiegi czasowe
natężenia
wolnozmiennego
pola
magnetycznego,
zawierające składowe okresowe, których amplitudy,
częstotliwości i fazy chwilowe zmieniają się w funkcji
czasu, posiadają widma o charakterze ewolucyjnym. Widma
ewolucyjne sygnałów zawierają również zmieniające się
w czasie składowe szerokopasmowe. Najbardziej skuteczną
metodą analizy sygnałów o widmach ewolucyjnych jest
spektrogram adaptacyjny, wykorzystujący algorytm pogoni
za dopasowaniem MP [7].
Artykuł prezentuje sposób oceny poziomu emisji
wolnozmiennego pola magnetycznego w odniesieniu do
dopuszczalnych wartości, zawartych w zaleceniach
międzynarodowych ICNIRP [3]. Analiza sygnałów
pomiarowych przeprowadzana jest z wykorzystaniem
przyrządów wirtualnych, w graficznym zintegrowanym
środowisku programowania LabVIEW, w którym
zaimplementowano metodę adaptacyjną analizy czasowoczęstotliwościowej.
2. DOPUSZCZALNE POZIOMY POLA
MAGNETYCZNEGO
Międzynarodowe zalecenia normalizacyjne, określając
dopuszczalne poziomy ekspozycji na pole magnetyczne,
opierają się na wynikach badań, dotyczących stymulacji
tkanki nerwowej człowieka prądami indukowanymi [4, 5].
Najbardziej reprezentatywnymi dokumentami z tego punktu
widzenia są zalecenia International Commission for NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) [3]. Dopuszczalne
poziomy emisji wolnozmiennego pola magnetycznego

M

W (t ) = ∑
i =1

Bi (t )
≤1
BL ,i

(1)

M2
Bm (t )
B (t )
+ ∑ l
≤1
m =1 B L ,m
l = M +1 Br

(2)

1

gdzie: M1 – indeks, który określa składowe sinusoidalne
o częstotliwości mniejszej lub równej 800 Hz dla
ekspozycji w strefie publicznej i 820 Hz w strefie
zawodowej,
M2 - indeks dla składowych o częstotliwościach
mniejszych lub równych 40 kHz,
Br - dopuszczalna wartość indukcji magnetycznej
równa 6,25 µT i 30,7 µT odpowiednio dla ekspozycji
w strefie publicznej i zawodowej.
Warunki bezpiecznej ekspozycji na pole magnetyczne są
spełnione, jeżeli wskaźnik ekspozycji nie przekracza
wartości 1 w całym przedziale czasu obserwacji.
3. ANALIZA ADAPTACYJNA
Wyznaczenie dyskretnych wartości indukcji pola
magnetycznego Bk(t), występujących w zależności (2):
Bk (t ), k = m, l

(3)

przeprowadzono na podstawie spektrogramu adaptacyjnego
sygnału AS(t, f), będącego estymatą gęstości energii sygnału
w przestrzeni czas – częstotliwość [9].
AS(t, f) wyznaczany jest na podstawie dystrybucji WigneraVielle’a funkcji elementarnych adaptacyjnego rozwinięcia
sygnału b(t), o postaci [7]:
b (t ) =

M −1

∑ a n g γ n (t )
n =0
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Rys. 1. Dopuszczalne poziomy indukcji wolnozmiennego pola
magnetycznego dla strefy zawodowej i publicznej wg ICNIRP [3]

Wartość skuteczną Bi(t), odpowiadającą i-tej składowej
częstotliwościowej
zarejestrowanego
sygnału
b(t),
reprezentującego przebieg czasowy indukcji magnetycznej,
określono na podstawie analizy adaptacyjnej. Ze względu na
niestacjonarny charakter sygnału pomiarowego, zmierzona
wartość skuteczna dla przesuwającego się w dziedzinie
czasu okna pomiarowego również jest wielkością
zmieniającą się w czasie obserwacji.
W zakresie małych częstotliwości (poniżej 40 kHz)
wyrażenie, określające wskaźnik ekspozycji można
zmodyfikować następująco:
M1

poziom odniesienia dla strefy
zawodowej

100000

1
0,01

gdzie: Bi(t) - zmierzona wartość skuteczna indukcji
magnetycznej o częstotliwości fi,
BL,i - dopuszczalna wartość skuteczna indukcji
magnetycznej dla częstotliwości fi [6].

W (t ) = ∑

1000000

[ µT ]

zdefiniowane są za pomocą wartości indukcji pola
magnetycznego, odpowiednio dla ekspozycji w strefie
zawodowej i publicznej (rys. 1).
W przypadku jednoczesnego oddziaływania magnetycznych
pól sinusoidalnych o różnych częstotliwościach warunki
dopuszczalnej ekspozycji zdefiniowano za pomocą
zależnego od czasu wskaźnika ekspozycji W(t), którego
wartość chwilowa powinna spełniać poniższą zależność [8]:

(4)

gdzie: gγn (t) - atomy czasowo-częstotliwościowe (funkcje
elementarne), an – współczynniki rozwinięcia,
M – liczba funkcji elementarnych, rozmiar słownika
czasowo-częstotliwościowego).
Jako funkcje elementarne zastosowano liniowe gaussowskie
funkcje typu chirplet, których parametry obliczane są
z zastosowaniem algorytmu pogoni za dopasowaniem MP.
g γ n (t ) = 4 σ n2π exp{−

(t − t n ) 2
2σ n2

+ j [2πf n (t − t n ) +

βn
2

(t − t n ) 2 ]} (5)

gdzie: (tn, fn) - punkt centralny funkcji chirplet w skali
czasu i częstotliwości, σn - odchylenie standardowe
obwiedni Gaussa, βn - współczynnik szybkości
funkcji chirp.
Spektrogram
następująco:

adaptacyjny
∞

AS(t,

f)

zdefiniowany

2

AS (t , f ) = ∑ a n WVDg γn (t , f )

jest

(6)

n=0

gdzie: WVDgγn(t, f) - transformata Wignera-Vielle’a
pojedynczego atomu gγn(t, f).
4. PROCEDURA POMIAROWA
System pomiarowy w części sprzętowej wykorzystuje
układy
wejściowe
izotropowego
miernika
pola
magnetycznego MASCHEK ESM-100 oraz kartę
pomiarową DAQ z filtrem antyaliasingowym [6]. Część
programowa systemu, w tym bloki przetwarzania i analizy
danych, oraz blok interfejsu graficznego zrealizowana jest
w środowisku LabVIEW. Wirtualne przyrządy pomiarowe
zostały oprogramowane w oparciu o autorskie procedury
cyfrowego przetwarzania sygnału pomiarowego [9].
4.1. Uwarunkowania aparaturowe
Miernik MASCHEK ESM-100, pozwala na wykonanie
pomiarów pola magnetycznego w kilku zakresach
pomiarowych: w szerokim paśmie od 5 Hz do 400 kHz, dla
częstotliwości 50 Hz, w paśmie niższych częstotliwości od
5 Hz do 2 kHz oraz wyższych częstotliwości od 2 kHz do
400 kHz. Pomiary indukcji magnetycznej przeprowadzono
wykorzystując szerokopasmowe wyjścia analogowe
miernika, które umożliwiają rejestrację wartości chwilowych
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przebiegu czasowego składowych pola magnetycznego
w trzech kierunkach x, y, z w zakresie napięć wyjściowych
od 0 do 600 mV (Tab. 1).
Tablica 1. Poziomy napięć na wyjściach analogowych miernika
ESM – 100 w zależności od zmierzonych wartości indukcji
magnetycznej [10]
Zakres
I
II
III
IV

Wartości indukcji
magnetycznej
0 – 20 µT
0 – 200 µT
0 – 2 mT
0 – 20 mT

Napięcie
wyjściowe
0 – 600 mV
0 – 600 mV
0 – 600 mV
0 – 600 mV

Rozdzielczość
1 nT = 30 µV
1 nT = 3 µV
1 µT = 300 µV
1 µT = 30 µV

Analogowy sygnał pomiarowy jest podawany na
przetwornik a/c karty pomiarowej o rozdzielczości 18-bitów
i maksymalnej częstotliwości próbkowania 625 kHz.
Dopasowanie poziomu sygnału pomiarowego do wejść
analogowych przetwornika a/c karty pomiarowej
realizowane jest przez wybór jednego z zakresów napięć
wejściowych: ±10 V, ±5 V, ± 2 V, ±1 V, ±0,5 V, ± 0,2 V lub
± 0,1 V. Karta pomiarowa wyposażona jest dodatkowo
w wejściowe programowalne filtry dolnoprzepustowe,
pełniące funkcje układów antyaliasingowych z maksymalną
częstotliwością graniczną 40 kHz.
4.2. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Dyskretny
sygnał
pomiarowy
jest
wstępnie
rejestrowany przez przyrząd wirtualny, który realizuje
akwizycję
danych
pomiarowych
z
powtarzaniem
sterowanym programowo (rys. 2). Użytkownik określa
rozmiar okna czasowego ‘iloscprobek’, w którym następnie
przeprowadzana jest dalsza analiza w analizatorze
adaptacyjnym. Spektrogram adaptacyjny w postaci
dyskretnej [9]:
M −1

2

AS[i, k ] = 2 ∑ a n exp{−
n =0

[i − in ]2

σn

dokładność analizy. W badaniach przyjęto wartość 50, jako
rozmiar optymalny, zarówno ze względu na czas
wykonywania obliczeń, jak i czytelność otrzymanego
spektrogramu (rys. 5). Na podstawie spektrogramu
adaptacyjnego wyznaczono poziomy wskaźnika ekspozycji
na wolnozmienne pole magnetyczne w strefie zawodowej
(rys. 6). Chwilowe wartości wskaźnika przekraczają wartość
1 w kilku zakresach czasu obserwacji.

− (2π ) 2 σ n [k − f n − β n i ]2 }

Rys. 2. Diagram (kod źródłowy) programu, realizującego
akwizycję danych pomiarowych

Rys. 3. Diagram (kod źródłowy) programu
TFA Adaptive Spectogram.vi

(7)

obliczany jest w programie (rys. 3), dostępnym w bibliotece
LabVIEW, gdzie na jeden z terminali wejściowych
podawany jest sygnał generujący funkcje słownika czasowoczęstotliwościowego, opisane wyrażeniem (5).
Dokładność wyznaczania chwilowej wartości wskaźnika
ekspozycji na niestacjonarne pole magnetyczne zależy
głównie
od
rozmiaru
słownika
czasowo częstotliwościowego (liczby funkcji elementarnych). Także
zmiana typu funkcji elementarnej w istotny sposób wpływa
na zapewnienie optymalnej lokalizacji poszczególnych
składowych widma w przestrzeni czas-częstotliwość.

Rys. 4. Przebieg czasowy indukcji magnetycznej w pobliżu steru
strumieniowego, zarejestrowany podczas rejsu

5. PRZYKŁADOWE WYNIKI ANALIZ
Zaprezentowana procedura pomiarowa zastosowana
została do wyznaczenia chwilowych wartości wskaźnika
ekspozycji
na
wolnozmienne
pole
magnetyczne,
występujące w otoczeniu pracującego asynchronicznego
klatkowego silnika elektrycznego dziobowego steru
strumieniowego, zasilanego z przemiennika częstotliwości
na szkolnym statku badawczym „Horyzont II” [6].
Zarejestrowano przebiegi czasowe indukcji magnetycznej
w czasie rejsu statku (rys. 4). Następnie dyskretny sygnał
pomiarowy poddano analizie adaptacyjnej. Zaobserwowano
wpływ rozmiaru słownika (liczby funkcji elementarnych) na

Rys. 5. Spektrogram adaptacyjny indukcji magnetycznej w zakresie
częstotliwości od 1 Hz do 60 Hz (dBµT- decybele względem 1 µT)
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ASSESSMENT OF THE LOW-FREQUENCY MAGNETIC MAGNETIC-FIELD EMISSIONS
The occurrence of low-frequency, distorting magnetic fields in ship’s environment, directly affects the reliability of
the electrical and electronic equipment and systems, and this way, the safety of navigation. These effects are also significant
for the health of people staying near to the sources of magnetic field. Due to the above-mentioned reasons, emission limits
have been defined by international committees both for the functional aspects and for limiting human exposure to magnetic
emissions. For exposure to low-frequency magnetic fields, the magnetic flux density B is the parameter used by International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (the ICNIRP) for the definition of the reference levels. For the special
case of simultaneous exposure to multiple frequency fields, a summation formula defined in ICNIRP guidelines was applied.
In the paper, the way of the estimation of the exposure level to a low-frequency magnetic field in reference to admissible
levels, proposed by ICNIRP. The instantaneous values of the safety factor were estimated with the adaptive joint timefrequency analysis of the digitized magnetic-flux density waveforms, acquired by measurement. The adaptive transform,
based on the matching pursuit algorithm, was implemented in the LabVIEW software. The selected results of the analysis of
the recorded signals of the safety factor of magnetic flux density in the surroundings of the ship’s motor drive with the power
frequency converters are presented.
Keywords: low-frequency magnetic field emission, adaptive joint time-frequency analysis, the matching pursuit algorithm.
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METROLOGICZNE NARZĘDZIA W KONTROLI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW
ŁĄCZNOŚCI NA WOJSKOWYCH STATKACH POWIETRZNYCH RP
Andrzej PAZUR, Andrzej SZELMANOWSKI, Sławomir MICHALAK
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa
tel.: 22 6851 603, e-mail: andrzej.pazur@itwl.pl
Streszczenie: W referacie przedstawiono narzędzia badawcze
wykorzystywane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych
(ITWL) do uruchamiania, pomiaru i testowania zintegrowanych
systemów łączności w zakresie zestawu radiostacji lotniczych
i taktycznych oraz funkcji wykorzystywanego w nich
oprogramowania. Szczególną uwagę poświęcono tzw. stanowisku
integracyjnemu przeznaczonemu do uruchamiania radiostacji
pokładowych integrowanych na bazie cyfrowych szyn danych
(m.in. wg standardu MIL-1553B) oraz zestawowi aparatury
kontrolno - pomiarowej typu ZDZSŁ przeznaczonej do pomiarów
parametrów technicznych poszczególnych radiostacji pokładowych.
Posiadanie takiego stanowiska pozwoliło integrować w nowe
radiostacje pokładowe zintegrowanego systemu awionicznego
(ZSA) śmigłowca wojskowego W-3PL „Głuszec”, którego
podsystemem jest system łączności radiowej. Omówiono wybrane
zadania realizowane za pomocą tego stanowiska oraz problemy
pojawiające się podczas uruchamiania, wykonywania pomiarów
i testowania opracowanego oprogramowania integrującego
urządzenia łączności w zakresie jego funkcjonalności
i niezawodności działania.
Słowa kluczowe: pomiar parametrów technicznych radiostacji,
testowanie, zintegrowany system łączności.

1. WPROWADZENIE
Utrzymanie statku powietrznego jako wartościowego
środka bojowego na współczesnym polu walki wymaga
stałego podwyższania jego zdolności operacyjnych
i zdolności przetrwania. Wiąże się to z koniecznością
wprowadzania na jego pokład nowoczesnych urządzeń
awionicznych i metod ich integracji. Architektury
zintegrowanych
systemów
awionicznych
aktualnie
zabudowywanych
na
współczesnych
samolotach
i śmigłowcach wojskowych wykorzystują dużą liczbę
różnego typu połączeń cyfrowych w zależności od rodzaju
ich zadań i wyposażenia. Jednym z nich jest cyfrowa szyna
danych MIL-1553B. Zintegrowane systemy awioniczne
oferowane obecnie przez wiodących producentów
dostarczają nie tylko podstawowy zestaw narzędzi służących
przetwarzaniu i udostępnianiu danych w czasie
rzeczywistym, stają się czynnikiem sprawczym dla
urzeczywistnienia nowych idei i nowego podejścia do
funkcjonowania
statku
powietrznego
oraz
jego
niezawodności [1]. Rozwój techniki cyfrowej i metod
przedstawienia niezbędnych dla pilota informacji
w zasadniczy sposób wpływa na jego psychikę, komfort

pracy oraz na efektywność bojową statku powietrznego. Nie
do pomyślenia jest aby nowoczesny statek powietrzny mógł
realizować swoje zadania bez dostatecznie rozbudowanych
systemów awionicznych [2]. W celu poprawy tzw.
świadomości sytuacyjnej załóg w zakresie łączności
radiowej na pokładzie śmigłowca wojskowego W-3PL
„Głuszec” w Zakładzie Awioniki ITWL opracowano
zintegrowany system awioniczny (ZSA), którego jednym
z podsystemów jest zintegrowany system łączności radiowej
(ZSŁ). System stanowi informatyczny zestaw radiostacji
lotniczych i taktycznych niezbędny do realizacji zadania
bojowego w każdych warunkach atmosferycznych. Dzięki
temu załoga przez cały czas trwania lotu ma zapewnioną
łączność zewnętrzną i wewnętrzną na pokładzie śmigłowca.
Do sterowania zintegrowanym systemem łączności załoga
wykorzystuje monitory wielofunkcyjne, które umożliwiają
m.in. wybór radiostacji i zmianę ustawień parametrów ich
pracy w każdej fazie lotu. Na ekranie monitora
wielofunkcyjnego zobrazowane są m.in. stany połączeń
zewnętrznych i wewnętrznych, rodzaj łączności oraz
parametry pracy poszczególnych radiostacji. Załoga
śmigłowca
ma
możliwość
wybierania
abonenta
wewnętrznego lub radiostacji poprzez klawiaturę monitora,
a realizacją połączenia zajmuje się serwer komunikacyjny.
Serwer komunikacyjny zapewnia nadzór i zarządzanie
pokładową siecią łączności. Steruje systemem łączności
wewnętrznej i zewnętrznej w obwodzie załogi i w obwodzie
dowódcy desantu. Dostarcza załodze śmigłowca sygnały
specjalne, w tym odłączalne sygnały nawigacyjne
i nieodłączalne – ostrzegawcze (np. niebezpieczna wysokość
lotu) [3]. Elementy składowe zintegrowanego systemu
łączności, takie jak serwer komunikacyjny, pulpity
sterowania łącznością (monitory wielofunkcyjne), oraz
radiostacje w wersji autonomicznej są zamienne co pozwala
na zachowanie ciągłej gotowości bojowej śmigłowca.
Głównym zadaniem w procesie integracji systemu łączności
jest jego unifikacja na stanowisku integracyjnym, która
umożliwia wyznaczenie spośród przyjętych propozycji
ujednolicenia systemu, spełniającego kryteria wynikające
z wymagań użytkownika. Stanowisko integracyjne oraz
zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej typu ZDZSŁ jest
elementem wspomagającym ten proces, której zadaniem jest
wykonywanie
pomiarów
parametrów
techniczny
i testowanie nadajnika/odbiornika każdej z radiostacji
pokładowej,
oprogramowania
systemów
łączności

w zakresie ich organizacji oraz szczegółowego zarządzania
poszczególnymi trybami pracy [4], a także opracować
i przenosić za pomocą nośnika pamięci zewnętrznej na
pokłady śmigłowców wojskowych Mi-8/Mi-17/Mi-24
i W3-PL „Głuszec” plany łączności radiowej dla
poszczególnych radiostacji. Przykładową dla śmigłowca
wojskowego organizację zintegrowanego systemu łączności
przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 2. Widok stanowiska integracyjnego z wybranymi elementami
systemu łączności radiowej

Rys. 1. Zintegrowany system awioniczny i jego podsystem
łączności zabudowany na śmigłowcach
W-3PL „Głuszec”

2. NARZĘDZIA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE
W POMIARACH PARAMETRÓW STANU
TECHNICZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ (ZSŁ)
Do pomiarów parametrów technicznych i testowania
pracy zintegrowanego systemu łączności, w zakresie
radiostacji pokładowych oraz zaimplementowanego w nich
oprogramowania wykorzystywane są różne narzędzia
badawcze.
Szczególną
rolę
odgrywa
stanowisko
integracyjne, przeznaczone do uruchamiania, unifikacji,
pomiarów i testowania parametrów technicznych radiostacji
pokładowych na bazie serwera komunikacyjnego.
Stanowisko takie jest konieczne do pomiarów i testowania
opracowywanych „aplikacji” wykorzystywanych do obsługi
urządzeń systemu łączności, tworzenia planów łączności
radiowej dla poszczególnych radiostacji, a poprzez to do ich
integracji w jeden spójny system pokładowy [5]. Istotną
zaletą tak zbudowanego stanowiska jest możliwość
symulacji wybranych radiostacji, koniecznej przy braku
danego
urządzenia
w
czasie
opracowywania
oprogramowania integrującego cały system łączności.
Wybrane
elementy
stanowiska
integracyjnego
przedstawiono na rysunku 2.
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Głównymi elementami stanowiska integracyjnego
zintegrowanego
systemu
łączności
jest
serwer
komunikacyjny zabudowany na stanowisku oraz radiostacje
lotnicze i taktyczne. Na stanowisku znajduje się podstawa
z zabudowanymi pulpitami sterowania (monitorami
wielofunkcyjnymi) oraz tabliczkami abonenckimi w celu
podpięcia słuchawek do sprawdzania całego systemu
łączności radiowej. Na stanowisku zabudowana jest także
aparatura kontrolno-pomiarowa typu ZDZSŁ, która służy do
pomiarów parametrów technicznych oraz bezpośredniego
odczytu zmierzonego parametru wybranej radiostacji
pokładowej oraz serwera komunikacyjnego [6]. Umożliwia
ona m.in. pomiar wybranego parametru, wprowadzanie,
testowanie oprogramowania poszczególnych radiostacji
i serwera komunikacyjnego oraz przygotowanie planów
łączności radiowej. W warstwie programowej stanowisko
integracyjne
wykorzystuje
zmodyfikowany
system
operacyjny typu Windows XP (zaimplementowany
w serwerze komunikacyjnym), umożliwiający obsługę
pakietów
radiokomunikacyjnych
i
interfejsów
integrowanych urządzeń. Oprogramowanie umożliwia
tworzenie pełnej bazy danych radiowych zawierających
parametry pracy radiostacji przyporządkowane dla kolejnych
kanałów, (m.in. numery nastaw kolejnych kanałów, wartości
częstotliwości poszczególnych stacji radiowych, ich nazwy
opisowe, odstępy międzykanałowe, rodzaj modulacji),
a także pomiarów parametrów technicznych radiostacji
(m.in. pomiar mocy, napięć wyjściowych, widma
promieniowanych
sygnałów,
dopasowania
toru
antenowego). Celem tego trybu sprawdzenia jest bieżący
monitoring
prawidłowości
funkcjonowania
wielozakresowego nadajnika/odbiornika, dzięki czemu
zapewnione są optymalne warunki pracy poszczególnych
radiostacji na pokładzie statku powietrznego. Przykładowy
widok „okna R02” - sterowanie parametrami technicznymi
radiostacji lotniczej przedstawiono na rysunku 3.
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Jeżeli wynik testu jest negatywny można uzyskać
więcej informacji na temat uszkodzenia w modzie radiostacji
poprzez wskazanie kursorem na czerwoną kontrolkę po
prawej stronie przycisku. Pokaże się wtedy podpowiedź
dotycząca powstałego uszkodzenia. Przykładowy widok
fragmentu okna identyfikacji błędu przedstawiono na
rysunku 6.

Rys. 6. Widok powstałego błędu w module A1 radiostacji HF

Rys. 3. Widok okna sterowania ustawieniami radiostacji lotniczej
RHODE&SCHWARZ

3. PODSUMOWANIE
Przykładem takiego badania jest pomiar parametrów
technicznych i wykonanie testu na żądanie oraz informacja
o ewentualnych usterkach i pracy poszczególnych modułów
radiostacji, gdzie wyniki testu jest sygnalizowany kolorem
kontrolki (kolor zielony – prawidłowe działanie, kolor żółty
– błąd, kolor czerwony – uszkodzenie). Zmiana
któregokolwiek z ww. opisanych parametrów radiostacji
odbywa się poprzez zaznaczenie żądanej opcji. Może
zdarzyć się, że radiostacja nie przyjmie wybranego przez
użytkownika parametru (np. modulacji FM na zakresie VHF,
niedozwolonej
wartości
częstotliwości).
Wówczas
radiostacja powróci do
wcześniejszych ustawień.
Przykładowy widok okna programowego radiostacji
taktycznej i widok okna ustawień wybranego parametru
radiostacji lotniczej przedstawiono na rysunku 4 i 5.

Rys. 4. Widok okna programowego testowania parametrów
technicznych radiostacji taktycznej Harris

Każdy statek powietrzny starszej generacji, po
zabudowie współczesnego systemu awionicznego, którego
jednym z podsystemów jest system łączności radiowej
dostosuje swoje możliwości użytkowe o zastosowania
dotychczas
dla
niego
nieosiągalne,
takie
jak
wielofunkcyjność oraz zdolność do działania w mocno
rozwijającym się tzw. środowisku sieciocentrycznym na
współczesnym polu walki. Budowa takiego systemu od
strony sprzętowej czyli zakupu radiostacji nie stwarza
obecnie większego problemu, za to dużym wyzwaniem jest
opracowanie odpowiedniego, skutecznego i niezawodnego
oprogramowania, spełniającego wymagania w zakresie
zapewnienia łączności zewnętrznej i wewnętrznej na
pokładzie
każdego
statku
powietrznego.
Jednym
z ważniejszych elementów w zapewnieniu wymaganego
obecnie poziomu bezpieczeństwa lotu i wykonania zadania
bojowego przez pilota/załogę użytkującego zbudowany
zintegrowany system łączności jest stanowisko integracyjne
oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. Posiadanie takiego
stanowiska pozwala integrować nowe radiostacje pokładowe
zaawansowane technologicznie oraz posiada możliwość ich
rozbudowy o dodatkowe funkcje w zależności od wymagań
przyszłych odbiorców. Umożliwia badanie różnych funkcji
i formatów wymiany, przetwarzania i zobrazowania
informacji, a także symulacji urządzeń systemów łączności
dla ich wybranej architektury. Zaproponowane stanowisko
integracyjne oraz aparatura kontrolno- pomiarowa typu
ZDZSŁ wspomaga proces pomiarów parametrów
technicznych, monitoringu pracy i testowania nowych
urządzeń radiokomunikacyjnych. Dzięki zastosowaniu
techniki cyfrowej i wprowadzeniu na pokład śmigłowców
wojskowych lotnictwa polskiego zintegrowanego systemu
łączności,
zmodernizowane
śmigłowce
stały
się
kompatybilne z nowoczesnymi statkami powietrznymi
krajów zachodnich, które wyposażone są w awionikę
cyfrową. Integracja nowych urządzeń łączności na
współczesnym poziomie technologicznym stanowi bazę do
dalszego rozwoju na rynku krajowym czego przykładem jest
zrealizowana modernizacja samolotu szkolno-treningowego
PZL 130 Orlik MPT (Multi Purpose Trainer) na potrzeby
Polskich Sił Powietrznych.
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METROLOGY TOOLS OF INTEGRATED COMMUNICATION SYSTEMS CONTROL
ON BOARD THE POLISH MILITARY AIRCRAFTS
What has been presented in the paper is research/testing tools used in the Air Force Institute of Technology to build,
actuate, measurement, test, and unify integrated communication systems as far as both a set of devices the system is
composed of and the applied software are concerned. Particular attention has been paid to the so-called integration station the
laboratory equipment to optimise and unify communication systems integrated on the basis of digital data buses (following
the MIL-1553B standard, among other ones). Such equipment has allowed to integrate new communication devices/systems
while upgrading the W-3PL helicopters. Some selected tasks performed with this equipment have been discussed. Also,
problems arising while actuating and testing the software developed to integrate communication devices/systems including
digitally controlled radio stations. Presented are also additional monitoring and measuring systems used to test this software,
just to mention the ZDZSŁ rugged laptop computer used to diagnose the system and prepare plans of the radio
communication.
Keywords: measuring systems, research/testing, integrated communication systems.
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TESTER NAWIERZCHNI LOTNISKA TRAWIASTEGO
Michał Jan PIASKOWSKI
Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 36
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Streszczenie: Lotnictwo jest bardzo istotnym środkiem transportu,
również upowszechnia się turystyka samolotowa. Znane są
wypadki lotnicze na niedużych aeroklubowych lub prywatnych
lotniskach i lądowiskach, których przyczyną był stan techniczny
pasa startowego. Z powodu obfitych deszczy droga startowa
stawała się zbyt miękka i samolot nie był w stanie wystartować.
Przyczyną bezpośrednią był wzrost wartości siły oporu toczenia.
Dlatego też pojawiło się miejsce na metody i urządzenia
pozwalające na ocenę stanu nawierzchni lotnisk nieutwardzonych.
W niniejszym artykule przedstawiam projekt testera do badań stanu
nawierzchni lotniska trawiastego.
Słowa kluczowe: lotniska trawiaste, tester ręczny, opór toczenia,
sczepność.

1. WPROWADZENIE

pola, drzewa lub krzewy. Takie uwarunkowanie powoduje,
że nie każdy samolot i nie w każdych warunkach może
korzystać z takiego lotniska. Wartości współczynnika ft dla
nawierzchni trawiastej wynoszą: 0,05 dla trawy krótkiej
suchej, 0,08 dla suchej trawy długiej i 0,13 dla długiej trawy
mokrej. W przypadku utwardzonych pasów asfaltowych
wartość współczynnika ft wynosi 0,012. Wartości te są
określone dla zakresu prędkości od 0 do 85 mph (0 do
136,79 km/godz.) [1]. Wyznaczenia współczynnika ft
dokonuje się na podstawie wyników pomiarów siły oporu
toczenia (rys. 1). Pomiary takie można przeprowadzać
z użyciem popularnych w technice motoryzacyjnej
dynamometrów wieloskładnikowych. Są to urządzenia
skomplikowane i kosztowne.
F OT, N

1.1. Siła oporu toczenia, współczynnik oporu toczenia ft
W czasie kołowania, rozbiegu i dobiegu na koła
podwozia samolotu działa siła oporu toczenia. Opór toczenia
towarzyszy współpracy koła jezdnego i nawierzchni.
Wynika z odkształcenia się opony koła, a także ugięcia
podłoża. Tę siłę definiuje się w następujący sposób [2]:
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gdzie : Ft – siła oporu toczenia, N – siła nacisku,
ft – współczynnik oporu toczenia.
Współczynnik oporu toczenia ft jest wielkością zależną
od rodzaju i stanu nawierzchni po której toczy się dane koło
a także od ciśnienia w ogumieniu. Przykładowo, wartość
współczynnika oporu toczenia dla samochodu osobowego
i suchej nawierzchni asfaltowej wynosi ft = 0.012 [2]. Dla
samochodu siła N jest równa iloczynowi masy samochodu
i przyspieszenia ziemskiego g = 9,81 m/s2 czyli ciężarowi
danego pojazdu. W przypadku samolotu wartość siły nacisku
N jest zmienna i składa się z iloczynu masy samolotu
i przyspieszenia ziemskiego oraz dodatkowej składowej
dociskającej lub odciążającej samolot. Składowa ta wynika
z działającej siły nośnej. W przypadku gdy samolot stoi w
miejscu lub kołuje siła nacisku N jest równa ciężarowi
samolotu przypadającemu na dane koło podwozia. W czasie
startu siła nacisku maleje aż do zaniku, z kolei w czasie
lądowania wzrasta od zera do wartości ciężaru samolotu.
Dla problemu poruszanego w tym artykule istotny jest
opór toczenia na pasach startowych lotnisk o nawierzchni
trawiastej. Lotniska te z reguły mają drogi startowe o
ograniczonej długości, w sąsiedztwie których znajdują się
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Rys. 1. Przykładowy wynik pomiaru siły oporu toczenia,
wykonanego przy użyciu koła dynamometrycznego

Opór toczenia na nawierzchni nieodkształcalnej
wyznacza się tzw. próbą wybiegu polegającą na rozpędzeniu
pojazdu do danej prędkości, po osiągnięciu której dokonuje
się rozłączenia napędu i pozwala się na swobodny wybieg aż
do zatrzymania. Mierzona jest następnie droga od
rozłączenia napędu do zatrzymania i dokonuje się
niezbędnych obliczeń. W przypadku nawierzchni
odkształcalnej a więc również trawiastej, próbę wybiegu
realizuje się przy niewielkich wartościach prędkości, pomiar
też jest komplikowany przez zjawisko rozpryskiwania
drobinek nawierzchni przez toczące się koło. Metoda
wybiegu nie sprawdza się przy badaniu siły oporu toczenia
występującego w podwoziu samolotu, ponieważ kłopotliwe
jest zastosowanie jej w przypadku samolotu. Przy niskich
prędkościach toczenia, a więc odpowiadających kołowaniu
samolotu lub początkowi startu, lub końcowej fazie dobiegu
możliwe jest zastosowanie metody z wykorzystaniem
pomiaru głębokości koleiny zostawionej przez koło oraz
przy pomocy wózka dynamometrycznego.

1.2. Sczepność
Sczepność
jest
„lotniczym”
odpowiednikiem
przyczepności. Z fizycznego punktu widzenia obydwa
pojęcia mają ten sam charakter jednak dla rozdzielenia
lotnictwa od motoryzacji wprowadzono ten termin.
Sczepność jest więc zjawiskiem analogicznym do tarcia
opony o nawierzchnię uwzględniającym warunki tej
współpracy np. mokra/sucha nawierzchnia, ciśnienie w kole,
czy rodzaj i stan bieżnika oraz jakość materiału z jakiego jest
wykonana opona. Określana jest przez siłę przyczepności,
a ta z kolei zależy od wartości współczynnika przyczepności
μ, który dla nawierzchni asfaltowych wynosi około 0,5.
Współczynnik sczepności μ definiowany jest jako stosunek
siły przyczepności Fμ do siły nacisku koła na nawierzchnię
Q lub jako stosunek wypadkowej reakcji stycznych do
reakcji pionowej [3]:

która przez dwa symetryczne elementy zawieszenia wywiera
nacisk na dwa identyczne czujniki tensometryczne pracujące
na ściskanie. Rozwiązanie to oraz umieszenie osi obrotu koła
pomiarowego, osi symetrii czujnika tensometrycznego oraz
osi obciążenia pionowego realizowanego przez odważnik
w jednej linii, wyeliminowało obecność dodatkowych
momentów, które mogły by zafałszować wyniki pomiarów.
Widok ostatecznej wersji testera przedstawiono na
rysunku 3.

(2)
gdzie:
Fμ – siła przyczepności, Q – siła nacisku koła na
nawierzchnię, X, Y, Z – reakcje nawierzchni: wzdłużna,
poprzeczna, normalna.
Zaprojektowany przez autora artykułu tester umożliwia
pomiar siły oporu toczenia oraz sczepności, przy czym jest
urządzeniem stosunkowo prostym i niekosztownym.
W kolejnym rozdziale przedstawiłem rozwój konstrukcji
oraz szczegóły metrologiczne i konstrukcyjne ostatecznej
wersji testera.
2. RĘCZNY TESTER NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
Tester ma postać trójkołowego wózka pchanego przez
operatora. Przednie koło testera jest kołem pomiarowym
(rys. 2). Wyposażone jest w pneumatyczną oponę o średnicy
150 mm oraz tarczowy hamulec rowerowy o średnicy tarczy
140 mm. Tylne koła o rozmiarze 150 mm są również kołami
pneumatycznymi. W tylnej części testera znajduje się dyszel
z możliwością regulacji jego długości. Dyszel połączony jest
z wózkiem za pomocą przegubu który zapewnia, że koła
testera zawsze stykają się z nawierzchnią. Ułożyskowanie
w łożyskach wahliwych obrotowej osi koła pomiarowego
kompensuje błędy niewspółosiowości powstałe w czasie
montażu. W czasie projektowania powstało kilka rozwiązań
realizacji konstrukcji testera. Zasadniczy element
konstrukcyjny, czyli rama nośna testera w każdym z
wariantów nie była modyfikowana, a różnice dotyczą
budowy zawieszenia przedniego oraz sposobu realizacji
pomiaru. Wariant „A” przewidywał, że elementem
wskazującym wartość sił będzie odkształcana (zginana) stała
oś oklejona tensometrami. Zasadniczą wadą tego
rozwiązania było zakłócanie wyników pomiarów przez
dodatkowe momenty zginające i skręcające. Następnie
powstały warianty „B” i „C”, w których dalszym ciągu
wykorzystano zginanie osi. W tych wariantach
wprowadzono rozwiązania, które niwelowały wpływ
powstałych
momentów
przez
wprowadzenie
przeciwstawnych równoważących momentów. Jednakże
wspomniane rozwiązania podnosiły stopień skomplikowania
urządzenia. Ostatecznie powstał wariant „D”, w którym
istotną różnicą w porównaniu do poprzednich wersji jest
zmiana rodzaju odkształcenia, a także zmiana elementu
odkształcanego. W ostatecznym wariancie zastosowano
obrotową, nieodkształcalną, ułożyskowaną wahliwie oś,
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Rys. 2. Budowa zawieszenia koła pomiarowego finalnego
wariantu testera (wariant „D”): 1 - oś, 2 - łożysko, 3 - gniazdo
łożyska, 4 - element nośny, 5 - czujnik tensometryczny, 6 - koło
pneumatyczne wraz z tarczą hamulcową, 7 - odważnik, 8 - widelec
ramy testera

W celu przeprowadzenia pomiaru, operator pcha tester
przed sobą z prędkością piechura, następnie zaciska
dźwignię hamulca w celu zablokowania koła pomiarowego,
ale nie zaprzestaje pchania testera. Zablokowane koło przez
ruchome elementy zawieszenia naciska na czujniki
tensometryczne, które są odkształcane. Układ pomiarowy
rejestruje przebieg wartości odkształcenia. Możliwość
zmiany wartości obciążenia, a także możliwość zmiany
ciśnienia w kole pomiarowym umożliwiają dokonanie
pomiarów wartości siły oporów zależnie od tych
parametrów.

Rys. 3. Widok zaprojektowanego testera
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4. WNIOSKI KOŃCOWE
Znajomość wartości siły oporu toczenia oraz siły
sczepności jest bardzo ważna ze względu na bezpieczeństwo
wykonywania operacji startu i lądowania na niedużych
lotniskach o nawierzchni trawiastej. Przedstawiony
w artykule projekt ręcznego testera jest jednym z elementów
opracowanej i aktualnie wdrażanej metody oceny
trawiastych nawierzchni lotniskowych. Zastosowane
rozwiązania pozwalają na zbudowanie urządzenia niskim

kosztem,
przy
jednoczesnym
zachowaniu
funkcjonalności i dokładności pomiarów.

pełnej
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PORTABLE TESTER FOR GRASSY AIRFIELD SURFACE
There are cases of airplane accidents on small and private airfields and aerodromes, caused by the sudden and
unexpected weather changes, such as heavy rains. In such conditions, the runway is not long enough, and the plane cannot
take off. The reasons are increase of rolling resistance force value and traction decline. Such situations demonstrate need for
new methods and devices that will allow examination and monitoring the condition of grassy airfields. This article is
dedicated to the portable tester for grassy airfield surface project.
Keywords: wheel tester, grassy airfields, rolling resistance, braking friction coefficient.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono życiorys i dorobek
organizatora Katedry Miernictwa Elektrycznego Politechniki
Gdańskiej - profesora Stanisława Trzetrzewińskiego. Stanisław
Trzetrzewiński urodził się w 1901 r. w Kijowie. Ukończył Wydział
Elektryczny Politechniki Warszawskiej w 1928 roku, w latach
1925-1934 pracował na tej uczelni jako asystent, następnie
przeniósł się do Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych
w Warszawie. Równocześnie od 1937 roku prowadził własną
kancelarię jako rzecznik patentowy. Po kampanii wrześniowej trafił
do niewoli niemieckiej, zwolniony w 1940 roku ze względu na stan
zdrowia. Pracę na stanowisku profesora Politechniki Gdańskiej
Trzetrzewiński podjął jesienią 1945 roku, w Katedrze Miernictwa
Elektrycznego i Wysokich Napięć. Pod kierownictwem profesora
Trzetrzewińskiego tworzyły się podstawy katedry, przygotowano
i uruchomiono zajęcia w laboratoriach dydaktycznych, opracowano
skrypty. Prof. Trzetrzewiński był promotorem czterech przewodów
doktorskich. Był również zaangażowany w działalność
organizacyjną Wydziału. Pełnił funkcje prodziekana oraz dziekana.
Zmarł 2 sierpnia 1964 roku.

Profesor Stanisław Trzetrzewiński przybył do Gdańska
jesienią 1945 roku i brał czynny udział w uruchamianiu
zdewastowanego
wojną
Wydziału
Elektrycznego
Politechniki Gdańskiej. Jego wiedzy, doświadczeniu
i pracowitości Wydział wiele zawdzięcza, jeśli chodzi
o organizację dydaktyki, wyposażanie i uruchamianie
laboratoriów, a także − organizację administracji. Profesor
był osobowością nieprzeciętną, wzorem uczonego
i wychowawcy. Cechowała Go rzetelność i pracowitość
w badaniach
naukowych,
staranność
i
solidność
w prowadzeniu dydaktyki, szlachetność i duża kultura
osobista w życiu codziennym. Aktywnie uczestniczył
w reaktywacji
Oddziału
Wybrzeża
Morskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a w najtrudniejszych
pierwszych latach powojennych (1945-1946) w swoim
mieszkaniu przy ul. Matejki 23 prowadził sekretariat
Oddziału SEP [1].

Słowa kluczowe:
metrologii.

2. OKRES PRZEDWOJENNY

historia

Politechniki

Gdańskiej,

1. WSTĘP

Rys. 1. Prof. Stanisław Trzetrzewiński

historia

Stanisław Trzetrzewiński urodził się 6 lipca 1901 r.
w Kijowie. W 1919 r. zdał maturę w gimnazjum rosyjskim
w Charkowie, a po roku ponownie − w polskim Gimnazjum
im. E. A. Rontalera w Warszawie, aby otworzyć sobie drogę
do studiów w Polsce. Po krótkim epizodzie ochotniczej
służby wojskowej w 1921 r. podjął studia na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i w 1928 roku
otrzymał dyplom inżyniera elektryka. Jeszcze podczas
studiów został (1925) asystentem prof. Kazimierza
Drewnowskiego w Zakładzie Miernictwa Elektrycznego i
Wysokich Napięć i tę funkcję pełnił również po dyplomie,
aż do 1934 r. W tym czasie opracowywał metody oraz
stanowiska pomiarowe do badań naukowych i do zajęć
dydaktycznych, a także przygotował wiele materiałów do
publikacji. Równocześnie, w latach 1929-1930, był radcą
technicznym w Urzędzie Patentowym w Warszawie,
zajmując się wynalazkami z miernictwa elektrycznego,
wysokich napięć, materiałów magnetycznych oraz lamp
żarowych, jonowych i elektronowych.
W 1934 roku inż. S. Trzetrzewiński przeszedł do
Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych
w Warszawie jako starszy konstruktor w Dziale Studiów
i zarazem rzecznik patentowy. W 1938 r. został powołany
przez ministra poczt i telegrafów w skład Komisji
Modyfikacji Prawa Patentowego. Za zasługi w tej dziedzinie

otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Podczas pracy
w Zakładach Tele- i Radiotechnicznych opracował metody
badania materiałów magnetycznych przy częstotliwościach
akustycznych
oraz
metody
badań
sprzętu
elektroakustycznego w warunkach masowej produkcji.
Skonstruował i wdrożył seryjną produkcję przenośników
teletechnicznych, był też autorem takich wynalazków, jak
wzmacniacz małej częstotliwości (1936) czy skala do
radioodbiorników (1938) opatentowanych przez te Zakłady.
W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany, a po
kampanii wrześniowej trafił do niewoli niemieckiej,
internowany w obozie jenieckim w Grossborn (dziś: Borne
Sulinowo). Kiedy zachorował, w czerwcu 1940 roku został
zwolniony i wrócił do Warszawy, gdzie prowadził
przedsiębiorstwo elektroinstalacyjne i był rzecznikiem
patentowym [1].

egzemplarz, naklejony na dyktę leżał, na odpowiednim stole
stanowiska laboratoryjnego. Na początku lat pięćdziesiątych
ubiegłego wieku instrukcje przygotowane w postaci odbitek
były wypożyczane studentom [2].

3. OKRES PO 1945 ROKU
Po wyzwoleniu, w lutym 1945, wszedł w skład Grupy
Operacyjnej, jako pełnomocnik Ministra Komunikacji
z misją
zorganizowania
Wojewódzkiego
Urzędu
Samochodowego w Bydgoszczy. Już we wrześniu 1945 r.
S. Trzetrzewiński poprosił o zwolnienie z tej funkcji, bo
starał się o zatrudnienie na Politechnice Gdańskiej. Rektor
PG prof. Stanisław Łukaszewicz 1 listopada 1945 roku
powierzył inż. S. Trzetrzewińskiemu pełnienie „obowiązków
profesora nadzwyczajnego na Katedrze Miernictwa
Elektrycznego i Wysokich Napięć na Wydziale
Elektrotechnicznym” [1].
Rozpoczął się pionierski okres działalności Profesora
na Politechnice Gdańskiej. Pod kierownictwem profesora
Trzetrzewińskiego tworzyły się podstawy katedry.
Zatrudniono kolejnych pracowników dydaktycznych
(Longin Kurski, Jerzy Jaczewski, Eugeniusz Jabłonka,
Tadeusz Lipski, Alojzy Spichalski, Czesław Wojniłłowicz,
Jerzy Gumiński, Romuald Dołmat). Uporządkowano
i uzupełniano aparaturę laboratoryjną, przygotowano
i uruchomiono zajęcia w laboratoriach dydaktycznych,
opracowano pierwsze instrukcje, a następnie skrypty do
ćwiczeń [5].

Rys. 2. Profesor Stanisław Trzetrzewiński prowadzi wykład
z miernictwa elektrycznego w sali E-41, WE PG, 1958 rok [2]

Pierwsze instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
z miernictwa elektrycznego wykonane jako odbitki na
papierze fotograficznym (rok akademicki 1946/47)
obejmowały dwie strony A4 i wywieszane były w
korytarzach przy wejściu do laboratorium, a drugi
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Rys. 3. Laboratorium Miernictwa Elektrycznego - sala E-21,
WE PG, 1958 rok; od prawej: prof. Stanisław Trzetrzewiński,
mgr inż. Romuald Dołmat [3]

W roku 1958 z inicjatywy profesora Trzetrzewińskiego
przygotowany został pierwszy skrypt „Laboratorium
miernictwa elektrycznego” (autorzy: Romuald Dołmat, Jerzy
Dzierżyński, Ludwik Referowski, Jerzy Sawicki, Alojzy
Spichalski, Stanisław Trzetrzewiński).
Warto zacytować fragmenty wspomnień przysłanych
do organizatorów Jubileuszu 100-lecia Politechniki
Gdańskiej [3] przez doc. dr. inż. Jerzego Gumińskiego absolwenta i pracownika (w latach 1949-1951) Wydziału
Elektrycznego: "Gdy w połowie lipca 1945 roku dotarłem do
Gdańska i przyszedłem na Politechnikę - zaproponowano mi
abym przystąpił do pracy. Zgodziłem się na to z ochotą.
Miałem wtedy 18 lat. Zostałem służbowo podporządkowany
inż. Kazimierzowi Kopeckiemu. Wtedy to miałem okazję
zobaczyć po raz pierwszy piękne pomieszczenia
laboratorium miernictwa elektrycznego i hale maszyn
elektrycznych. Dowiedziałem się też, że wkrótce przyjedzie
profesor Stanisław Trzetrzewiński dla objęcia Katedry
Miernictwa Elektrycznego”. I dalej Jerzy Gumiński, już jako
młody asystent profesora Trzetrzewińskiego tak opisuje Jego
postać: „Był to postawny, elegancki mężczyzna o zadbanej
siwiejącej brodzie i niedużych wąsach. Nosił okulary,
gardłowo wymawiał „r”. Wywodził się z Przedwojennej
szkoły prof. Kazimierza Drewnowskiego z Politechniki
Warszawskiej. Był nasz profesor podówczas dość młody –
niewątpliwie barwną postacią i dużą indywidualnością.
Energię i zawodowe zaangażowanie łączył z kulturą
osobistą. Był lubiany i ceniony. Znał i lubił matematykę, co
znajdowało wyraz w wykładach z miernictwa elektrycznego
znamiennych ujęciem teoretycznym”.
Stanisław Trzetrzewiński wykładał na studiach
inżynierskich i magisterskich oraz organizował i uruchamiał
zajęcia laboratoryjne z miernictwa elektrycznego.
Jednocześnie wykładał technikę wysokich napięć (19451947), a z pomocą asystentów, w tym mgr. inż.
T. Lipskiego, uruchamiał ćwiczenia w Laboratorium
Wysokich Napięć. Trwało to do początku roku
akademickiego 1947/48, kiedy kierownictwo Katedry
Wysokich Napięć objął prof. Stanisław Szpor.
W latach 1956-1959 prof. S. Trzetrzewiński pełnił
funkcję prodziekana, po czym od 1959 r. do chwili śmierci
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w 1964 r. − funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego.
Przez wiele lat był kuratorem Koła Elektryków Studentów
Politechniki Gdańskiej.

Rys. 4. Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej,
2 października 1961 roku; dziekani prof. Stanisław Trzetrzewiński
(na pierwszym planie), prof. Leon Dreher (obok)
oraz płk inż. Józef Oleszkiewicz (pierwszy z lewej) [2]

Działalność naukowo-badawcza prof. Stanisława
Trzetrzewińskiego koncentrowała się wokół zagadnień
miernictwa elektrycznego. Opublikował wiele artykułów
w Przeglądzie
Elektrotechnicznym,
w
Zeszytach
Naukowych Politechniki Gdańskiej, w materiałach
konferencji licznikowych Związku Elektrowni Polskich
(1934) oraz w materiałach Sesji Naukowej Politechniki
Wrocławskiej (1952).
Obowiązki, związane z uruchomieniem działalności
dydaktycznej spowodowały wyraźne opóźnienie osobistych
prac naukowych Profesora. Już przy podpisywaniu pierwszej
umowy o pracę na PG oświadczył, że zamierza rychło
przygotować rozprawę doktorską. Zamiar ten zrealizował
dopiero w roku 1951, składając w dniu 14 maja tekst
rozprawy doktorskiej "Uchyb przypadkowy w pomiarach
elektrycznych". Przewód został przeprowadzony na
Wydziale Elektrycznym PG, przed komisją której
przewodniczył promotor - prof. dr inż. Kazimierz
Drewnowski (z Politechniki Warszawskiej), a członkami
byli prof. inż. Eugeniusz Kenig (Dziekan WE), prof. dr
Stanisław Turski i prof. dr Paweł Szulkin. Dyplom nadania
stopnia nauk technicznych przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Dyplom nadania stopnia naukowego doktora nauk
technicznych mgr inż. Stanisławowi Trzetrzewińskiemu

Rozważania
zawarte
w
pracy
doktorskiej
Trzetrzewińskiego wywołały znaczne zainteresowanie.
Sposób ujmowania zagadnień dokładności pomiarów
zaproponowany przez prof. Trzetrzewińskiego zyskał na
długo popularność w szerokich kręgach pomiarowców.
Widać to wyraźnie z międzynarodowej publikacji "Guide to
the Expression of Uncertainty in Measurement", wydanej
w roku 1995 przez grono narodowych instytucji
metrologicznych i przy udziale Międzynarodowego Biura
Miar i Wag. W roku 1999 materiał ten ukazał się także
w Polsce (przekład prof. Jaworskiego).
Sposób ujęcia teorii błędów oparty o rachunek
prawdopodobieństwa zyskał uznanie i jest nadal
doskonalony w kolejnych opracowaniach naukowych
i normatywnych, łącznie z normą ISO/IEC Guide 98-3:2008
Niepewność pomiaru − Przewodnik wyrażania niepewności
pomiarów. Warto zacytować tu fragment zawarty we
wstępie monografii [4], która powstała w wyniku
współpracy Głównego Urzędu Miar z krajowym
środowiskiem naukowym – fragment ten brzmi: „W tym
miejscu nie sposób nie wspomnieć Stanisława
Trzetrzewińskiego (1901-1964), który pełniąc funkcje
kierownika Katedry Miernictwa Elektrycznego na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, już w roku 1952, na
zebraniu Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego,
wygłosił referat pt. Dokładność pomiarów elektrycznych.
Zaproponowanym tam probabilistycznym podejściem do
oceny niedokładności pomiarów o 40 lat wyprzedził
wspomniany wyżej GUM”.
Profesor Trzetrzewiński jako kierownik katedry był
bardzo życzliwy, ale jednocześnie wymagający dla młodych
pracowników nauki, od początku kształtował profil
badawczy swoich podopiecznych w dziedzinie miernictwa
elektrycznego. Był promotorem czterech przewodów
doktorskich: Alojzego Spychalskiego, Jerzego Sawickiego i
Ludwika Referowskiego z Wydziału Elektrycznego
Politechniki Gdańskiej oraz Andrzeja Podemskiego z
Politechniki Szczecińskiej.
4. DZIAŁALNOŚĆ W SEP
Profesor S. Trzetrzewiński już od 1929 roku brał
czynny udział w działalności Stowarzyszenia Elektryków
Polskich. Był sekretarzem obrad sekcji miernictwa podczas
pierwszego wspólnego zjazdu elektryków polskich
i czeskich w Warszawie w 1933 roku. Od 1935 był
członkiem Komisji Przyrządów SEP, a od 1937 roku
członkiem Komisji Patentowej i jej podkomisji redakcyjnej
przy Zarządzie Głównym SEP. Z ramienia SEP został
członkiem ogólnokrajowej Komisji Patentowej, którą
powołano w celu nowelizacji polskiego prawa o
wynalazkach. Uzyskał uprawnienia rzecznika patentowego,
opracował referat "Polskie ustawodawstwo patentowe i jego
wpływ na przemysł elektryczny" i opublikował artykuł
"Wpływ prawodawstwa patentowego na pogotowie obronne
przemysłu"
(Wiadomości
Towarzystwa
WojskowoTechnicznego, 1939). W roku 1945 po przybyciu do
Gdańska współorganizował Oddział Wybrzeża Morskiego
SEP, a po utworzeniu w roku 1947 Oddziału Gdańskiego był
jego sekretarzem w kadencji 1947-1948 oraz prezesem
w kadencji 1948-1949. Przez wiele powojennych lat był
członkiem
Centralnej
Komisji
Normalizacji
Elektrotechnicznej SEP.
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5. ZAKOŃCZENIE
Profesor S. Trzetrzewiński pozostał w naszej pamięci
nie tylko jako wybitny specjalista w dziedzinie metrologii,
ale także jako czarujący erudyta i wspaniały nauczyciel
akademicki, szlachetny człowiek i przyjaciel młodzieży.
Zawód inżyniera i zarazem pedagoga był Jego pasją.

Srebrzysto w Gdańsku pożegnali Go, bliscy i
współpracownicy oraz mimo okresu wakacyjnego duża
grupa studentów z przewodniczącym Koła Studentów
Elektryków Michałem Łapińskim, którzy zachowali na
zawsze w pełnej szacunku pamięci Jego wybitną postać.
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Zmarł niespodziewanie 2 sierpnia 1964 roku pełniąc
funkcję Dziekana Wydziału Elektrycznego. Na cmentarzu

PROFESSOR STANISŁAW TRZETRZEWIŃSKI
THE PIONEER OF METROLOGY AT GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Stanislaw Trzetrzewiński was born in 1901 in Kiev. He was graduated from Warsaw University of Technology
Faculty of Electrical Engineering in 1928 and in the years 1925 to 1934 he worked at the University as an assistant, then he
moved to the State Tele and Radio Engineering Plant in Warsaw. At the same time since 1937 he has ran is own law firm as a
patent attorney .During World War II he was captured by German and he was released in 1940 due to health problems.
Professor S. Trzetrzewiński came to Gdansk in November 1945 and took an active part in running the devastated by
II WW the Gdańsk University of Technology Faculty of Electrical Engineering. Thanks to his ability,
knowledge,/experience, and intelligence, the Faculty was able to ameliorate his organization of teaching, equipping and
commissioning of laboratories and administration. Professor was an outstanding personality, a model scholar and educator.
He was a Vice-Dean of the Faculty (1956-1959) and the Dean (1959-1964). Professor S. Trzetrzewiński supervised four PhD
theses. In 1945-1946 He actively participated in the reactivation of the Gdansk Branch of the Association of Polish Electrical
Engineers (SEP). Professor died on 2 August 1964.
Keywords: history of Gdansk University of Technology, history of metrology.
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METROLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI STANOWISKA
DO POMIARU PORÓWNAWCZEGO ELEKTROMAGNESÓW
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Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę pomiaru
przenikalności magnetycznej zaworu elektromagnetycznego.
Opisano metodę podstawienia, wykorzystywaną w pomiarach.
Przeprowadzono analizę dokładności zaproponowanej metody oraz
wskazano na główne źródła błędów, wpływających na niepewność
wyznaczenia przenikalności magnetycznej rdzenia elektromagnesu.

a)

Słowa kluczowe: przenikalność magnetyczna, pętla histerezy,
zawór elektromagnetyczny.

b)
1. PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA
Przenikalność magnetyczna µ jest współczynnikiem
proporcjonalności wiążącym ze sobą wartość indukcji
magnetycznej B z wartością natężenia pola magnetycznego
H [1, 2].

B = µ ⋅ µ0 ⋅ H ,

(1)

gdzie: µ0 – przenikalność magnetyczna próżni.
Wartość współczynnika µ zależy od:
- właściwości fizycznych i wewnętrznych naprężeń
badanego materiału,
- punktu pracy µ = f (B, H ) ,
- częstotliwości zmiany natężenia pola magnetycznego.
W procesie produkcji elektromagnesów, w ramach
jednej serii produkcyjnej (ten sam materiał, podobne
warunki produkcji), otrzymuje się część elektromagnesów
nie spełniających kryteriów normy produkcyjnej. W procesie
eksploatacji elektromagnesów, zdarza się taka zmiana
parametrów związana z procesem zmęczeniowym materiału
[3], która wymusza ich wymianę. W artykule opisano
metodykę pomiaru zmiany wartości współczynnika
µ w elementach toru magnetycznego elektromagnesu
w stosunku do ich odpowiednich wzorców. Do pomiaru
µ dostosowano koncepcję pomiaru z Aparatu Epsteina,
który wykorzystywany jest do pomiaru właściwości
magnetycznych blach transformatorowych. Modyfikacje tej
metody są stosowane przez wielu badaczy [4, 5, 6, 7].
Na rysunku 1 przedstawiono przykładowe wykresy
histerezy indukcji magnetycznej dla elektromagnesu
będącego przedmiotem badań oraz blachy transformatorowej
wykonane w zaprojektowanym układzie pomiarowym.

Rys. 1. Przykład wykresu histerezy indukcji magnetycznej
a) badanego elektromagnesu, b) blachy transformatorowej.

Wartość µ zmienia się w funkcji natężenia pola
magnetycznego. Informuje o właściwościach magnetycznych badanego obiektu dla danych warunków pracy.
W praktyce stosuje się kilka sposobów definiowania
wartości tego współczynnika µ w zależności od funkcji
jaką on spełnia w urządzeniu. Proponuje się badać
właściwości elementów toru magnetycznego przez pomiar
przenikalności magnetycznej początkowej µ p i przenikalności powrotnej µ rec Poniżej przestawiono właściwe
definicje:
- przenikalność początkowa µ p zdefiniowana jako wartość
graniczna przenikalności przy amplitudzie zewnętrznego
natężenia pola magnetycznego H m zmierzającej do zera.
Jest podstawowym parametrem materiałów magnetycznych
podawanym w katalogach.

µ p = lim

1

H m →0 µ0

⋅

Bm
,
Hm

(2)

gdzie: Bm – amplituda indukcji pola magnetycznego, µ0 –
przenikalność magnetyczna próżni,

- przenikalność powrotna (w punkcie pracy),
zdefiniowana wzorem:

µ rec =

1

µ0

⋅

∆B
,
∆H

µ rec

Obwód magnetyczny w zaworze stanowią: rdzeń
elektromagnesu, dwa nabiegunniki, ekran i szczelina
powietrzna.
Schemat
obwodu
magnetycznego
elektromagnesu przedstawiono na rysunku 4.

(3)

gdzie: ∆B – zmiana indukcji magnetycznej spowodowana
zmianą natężenia pola magnetycznego ∆H .
Na rysunku 2 przedstawiono zmiany wartości
współczynników µ rec i µ w funkcji natężenia pola
magnetycznego H . Odpowiednie wartości obliczono wg
wzorów (4) lub (5) dla materiału rdzenia badanego
elektromagnesu i blachy transformatorowej.

µ rec =

1 ∆B
⋅
, H = var ,
µ 0 ∆H

µ=

1

µ0

⋅

(4)
Rys. 4. Schemat obwodu magnetycznego badanego elektrozaworu.

B
.
H

(5)

a)

Pomiar przenikalności magnetycznej µ 2' materiału
badanego elementu rdzenia można zrealizować metodą
porównania z wzorcowym elementem rdzenia o znanej
przenikalności magnetycznej µ 2 , opierając analizę na
wzorach opisujących:
- zależność siły magnetomotorycznej od wartości prądu
płynącego przez uzwojenie wzbudzające i jego liczby
zwojów

b)

n

Θ=

Rys. 2. Wykresy zmian wartości przenikalności magnetycznej
a) badanego elektromagnesu, b) blachy transformatorowej.

2.
BADANY
OBWÓD
MAGNETYCZNY
SZCZELINĄ POWIETRZNĄ

ZE

W obwodach złożonych z kilku rodzajów materiałów
magnetycznych i ze szczeliną powietrzną obliczenie µ jest
złożone. Badany obiekt to zawór elektromagnetyczny.
Uproszczony schemat zaworu przedstawiono na rysunku 3.

H i ⋅ li = I1 ⋅ z1 ,
∑
i =1

(6)

gdzie: H i – natężenie pola magnetycznego w i-tym
elemencie obwodu magnetycznego, li – długość i-tego
elementu obwodu magnetycznego, z1 – liczba zwojów
uzwojenia wzbudzającego,
- zależność natężenia pola magnetycznego H 2 od indukcji
magnetycznej B2 obliczonej na podstawie pomiaru napięcia

U 2 indukowanego w uzwojeniu z 2 nawiniętym na
badanym elemencie obwodu magnetycznego, zgodnie z
rysunkiem 4:
H2 =

B2
U2
=
,
µ 2 ⋅ µ 0 µ 2 ⋅ µ 0 ⋅ 4 ⋅ k k ⋅ z 2 ⋅ s2 ⋅ f

(7)

gdzie: µ 2 – przenikalność magnetyczna badanego elementu
rdzenia, µ0 – przenikalność magnetyczna próżni, k k –
współczynnik kształtu napięcia U 2 , s2 – powierzchnia
przekroju elementu badanego rdzenia, f – częstotliwość
napięcia U 2 .
Przenikalność µ można obliczyć ze wzoru:

µ=

U2 ⋅l
.
4 ⋅ µ0 ⋅ k k ⋅ z1 ⋅ z2 ⋅ s2 ⋅ f ⋅ I1

(8)

Rys. 3. Uproszczony schemat badanego zaworu
elektromagnetycznego.
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Zakładając przeprowadzenie pomiarów metodą
podstawienia (rys. 5) polegającą na pomiarze napięcia
wzbudzenia U 2 kolejno dla elementu wzorcowego rdzenia
i U 2' elementu badanego w tych samych warunkach
otoczenia i dla tych samych parametrów obwodu
magnetycznego, można obliczyć wartość przenikalności
magnetycznej elementu badanego:

µ 2' =

U 2'
⋅ µ2 .
U2

(9)

ur ( µ ) =

(ur (U 2 )) 2 + (ur (l )) 2 + (ur (k k )) 2 +
+ (ur ( s2 )) 2 + (u r ( f )) 2 + (ur ( I1 )) 2

.

(10)

W zaproponowanej metodzie podstawienia błędy
o charakterze systematycznym są eliminowane. Można
przewidywać, że wartość niepewności zmaleje do wartości
wynikającej z dyskretyzacji zastosowanych przyrządów oraz
powtarzalności wymiarów geometrycznych obwodu
magnetycznego montowanego do każdego pomiaru
z rdzeniem wzorcowym i badanym.

4. WNIOSKI

Rys. 5. Schemat układu do pomiaru przenikalności magnetycznej
badanego elementu obwodu magnetycznego metodą podstawienia.

3. DOKŁADNOŚĆ
W POMIARZE µ’

METODY

PODSTAWIENIA

Wielkości, których zmiana wartości ma wpływ na
zmianę wartości mierzonego µ ' , można wskazać analizując
wzory (6) i (7). Najważniejsze przyczyny błędu wyznaczenia
wartości µ ' opisano poniżej.
1. Prąd wzbudzenia I1 powinien mieć tę sama wartość przy
pomiarze z rdzeniem wzorcowym i rdzeniem badanym.
Występują tu dwa źródła błędów:
- błąd ustawienia wartości oraz niestabilność wartości prądu
w czasie pomiaru,
- dokładność przyrządu pomiarowego i rezystora
wzorcowego, na którym mierzony jest spadek napięcia
proporcjonalny do prądu wzbudzenia.
2. Błąd spowodowany niestabilnością częstotliwości
f źródła prądu wzbudzenia.
3. Błąd wynikający z ograniczonej dokładności pomiaru
napięcia U 2 indukującego się w uzwojeniu z 2 .
4. Błąd stałości wymiarów geometrycznych obwodu
magnetycznego w czasie pomiarów, a w szczególności
długości szczeliny powietrznej l S , która zależy od sposobu
ułożenia elementów obwodu magnetycznego w trakcie
montażu obwodu i od siły docisku elementów.
5. Błąd od zmiany współczynnika kształtu napięcia
zasilającego elektromagnes.
Obliczona, zgodnie ze wzorem (10), wartość względnej
złożonej niepewności standardowej jest rzędu ±0,5%.

1. Zaproponowana metoda różnicowa badania elementów
magnetycznych w rzeczywistych obwodach magnetycznych
pozwala na osiągnięcie względnej niepewności standardowej
pomiaru o wartości rzędu 0,5%.
2. Największy wpływ na błąd pomiaru różnicy
przenikalności magnetycznych ma powtarzalność złożenia
obwodu magnetycznego.
3. W czasie badań zauważono, że na powtarzalność złożenia
obwodu magnetycznego ma wpływ dokładność wykonania
powierzchni podzespołów magnetycznych, stykających się
w obwodzie oraz siła ich docisku.
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METROLOGICAL PROPERTIES OF THE SET-UP
FOR COMPARISON MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETS
In this article a method for permeability measurement of electromagnetic valve was described. Two coefficients for
investigation of magnetic path were proposed. A method of substitution used for calculation of these coefficient was
described. Analysis of accuracy of proposed method was performed. It was also pointed, that the essential reason of errors is
a change of magnetic loop dimensions. This change is a main source of total uncertainty of calculated permeability.

Keywords: permeability, hysteresis loop, electromagnetic valve.
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Streszczenie: W pracy opisano prototyp manipulatora
przeznaczonego do pracy w warunkach szkodliwych.
Przedstawiono strukturę oraz funkcjonalność manipulatora.
Przedstawiany w artykule prototyp manipulator pozwala studentom
zapoznać się z zagadnieniami kinematyki odwrotnej oraz
konfiguracji osobliwej Prototyp manipulatora został wykonany
w skali 1:5. Opracowany system składa się z konstrukcji
manipulatora, wraz ze sterownikiem i modułem Bluetooth oraz
aplikacją do obsługi robota.
Słowa kluczowe: manipulator, modelowanie, kinematyka odwrotna

1. WSTĘP

i wykonany zgodnie z zasadami budowy robotów
przemysłowych [1].
Przedstawiony manipulator pozwala studentom
zapoznać się z zagadnieniami kinematyki odwrotnej oraz
konfiguracji osobliwej, ponadto wykonanie niniejszego
manipulatora pozwala na redukcję kosztów sprzętu
laboratoryjnego.
Opracowany system składa się z konstrukcji
manipulatora, wraz ze sterownikiem i modułem Bluetooth
oraz dedykowaną aplikacją do obsługi robota (rys. 2). Jest to
obiekt sterowania, który ma wykonywać ściśle określone
zadania zgodnie z rozkazami otrzymanymi od urządzenia
sterującego [2].

Przedstawiony w pracy projekt powstał na podstawie
manipulatorów przemysłowych do zastosowania w systemie
rozproszonym, a także do pracy w trudnych warunkach.
Manipulatory w przemyśle mają wiele zastosowań,
głównie wykonywanie zadań precyzyjnych, praca
w warunkach szkodliwych oraz przenoszenie ciężkich
elementów. Jednym z takich obiektów jest robot
SCORBOT-ER 9Pro (rys. 1).

Rys. 2. Widok opracowanego manipulatora

Rys. 1. Robot SCORBOT-ER 9Pro

Manipulator demonstrujący działanie urządzeń
wykorzystywanych w przemyśle został zaprojektowany

Obiekt składa się ze stabilnej podstawy, czterech
członów ramienia, czterech serwomechanizmów, sterownika
serw, stabilizatora napięcia oraz modułu do komunikacji. Do
manipulatora można zamontować efektor: elektromagnes lub
chwytak. Obiektem można sterować z dedykowanej aplikacji
uruchomionej na komputerze PC poprzez zadawanie
wartości poszczególnych kątów dla przegubów (JOINT),
istnieje również możliwość zadania trajektorii przez
poszczególne punkty (tryb AUTO), a także wskazanie
docelowego punktu efektora za pomocą współrzędnych

kartezjańskich. W trakcie pracy możliwy jest pomiar
napięcia zasilania oraz pomiar wartości temperatury
otoczenia i na tranzystorze mocy. Dane pomiarowe są
zapisywane do bazy Oracle [3].
2. PROJEKT GRAFICZNY MANIPULATORA
Opracowany manipulator jest prototypem prawdziwego
obiektu i został zbudowany w skali 1:5. Do jego budowy
wykorzystane zostały serwomechanizmy modelarskie.
Konstrukcja została wykonana z aluminiowych profili.
Konstrukcję zaprojektowano przy pomocy oprogramowania
Google SketchUp
w celu ustalenia rozmiarów
poszczególnych elementów oraz sposobów połączeń części
manipulatora (rys.3.).

Główną informacją uzyskaną z opracowanej aplikacji
kinematyki odwrotnej jest konfiguracja kątów na przegubach
w chwili startu oraz na końcu symulacji. Uzyskane wartości
kątów zostają przesyłane do sterownika manipulatora, który
realizuje zmianę położenia punktu efektora. Widok okna
opracowanej w Matlabie aplikacji przedstawia rysunek 4.
4. STRUKTURA SPRZĘTOWA
Schemat rozmieszczenia poszczególnych elementów na
zaprojektowanej i wykonanej płytce PCB przedstawia
rysunek 5.
Komunikacja manipulatora z komputerem została
zrealizowana za pomocą interfejsu bezprzewodowego
Bluetooth. Takie rozwiązanie pozwala na zdalne sterowanie
manipulatorem, co jest istotne w pracy w warunkach
szkodliwych dla człowieka. Po stronie mikrokontrolera
sterującego manipulatorem jest to moduł HC-05.

Rys. 3. Widok projektu manipulatora w środowisku Google
SketchUp

3. KINEMATYKA ODWROTNA

Rys. 5. Schemat blokowy układu sterownika manipulatora

Po zamodelowaniu konstrukcji zostały wykonane
obliczenia związane z kinematyką odwrotną. Do jej
opracowania wykonano aplikację w środowisku Matlab.
Argumentami funkcji są współrzędne początkowe oraz
końcowe położenia efektora w przestrzeni zapisane w
układzie współrzędnych kartezjańskich. Środowisko Matlab
podczas wykonywania funkcji zwraca zestawy wartości
kątów w dyskretnych chwilach czasu przejścia z punktu do
punktu i na tej podstawie wyświetla animację przejścia
efektora.

Do budowy sterownika manipulatora wykorzystano
procesor ATmega8, taktowany zewnętrznym zegarem
kwarcowym o częstotliwości 16 MHz. Zastosowanie tak
wysokiej rozdzielczości było niezbędne do precyzyjnego
wysterowania serwomechanizmów, pomiaru warunków
atmosferycznych oraz komunikacji z urządzeniem
nadrzędnym.
Wartość natężenia prądu podczas pracy manipulatora
ze względu na zastosowane serwomechanizmy może
przekraczać 5 A [4], dlatego zaprojektowano i wykonano
odpowiedni układ zasilania. Na rysunku 6 przedstawiono
schemat elektryczny sterownika prądowego. Na radiatorze
zmniejszającym
rezystancję
termiczną
tranzystora
umieszczony jest specjalny termistor, który odpowiada za
pomiar temperatury tranzystora.

Rys. 6. Schemat elektryczny sterownika prądowego

Rys. 4. Widok z symulacji przemieszczenia efektora manipulatora
w środowisku Matlab
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Pomiar temperatury jest istotnym elementem właściwej
pracy układu. W układzie zastosowano termistor NTC 10k.
Niezbędne było określenie charakterystyki tego elementu.
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W celu optymalizacji i poprawy dokładności wyznaczenia
równania dla punktów pracy pomiaru temperatury otoczenia
oraz temperatury obudowy tranzystora wykonano dwie
aproksymacje. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędzenie
czasu procesora przy obliczaniu temperatury dla danego
punktu pracy, ponieważ znacznie upraszcza postać
wielomianu aproksymującego.
Obliczenia zostały wykonane metodą najmniejszej
sumy kwadratów przy użyciu darmowego programu
Aproksymacja v1.5.7.2 [5, 6].
Wielomian dla pomiaru temperatury na tranzystorze ma
postać:
f tr (x ) = −0 ,025 ⋅ x 3 + 6 ,55 ⋅ x 2 − 605,8 ⋅ x + 2649,3 .

tworzenie interfejsu użytkownika. Środowisko Microsoft
Visual Studio.NET 2010 wspiera proces tworzenia aplikacji
okienkowych w pełnym zakresie [8]. Zintegrowane
narzędzia do projektowania interfejsu pozwalają na wygodne
i szybkie budowanie aplikacji okienkowych.
Opracowana aplikacja składa się z dwóch części:
• okna
odpowiedzialnego
za
sterowanie
manipulatorem,
• okna odpowiedzialnego za zapisywanie położeń
manipulatora do bazy oraz graficzne przedstawienie
na wykresie.
Schemat blokowy opracowanej w języku C# aplikacji
do sterowania manipulatorem przedstawiono na rysunku 8.

(1)

Wielomian dla pomiaru temperatury otoczenia ma
postać:
f o (x ) = 0,259 ⋅ x 3 + 30,9 ⋅ x 2 − 1502 ⋅ x + 32294,9 .

(2)

5. OPROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERA
Program zaimplementowany na sterowniku posiada
funkcję pomiarów stanu baterii oraz wartości temperatur,
możliwość pseudo-równoległego generowania sygnałów
sterujących serwomechanizmami, a także obsługę
komunikacji z urządzeniem nadrzędnym. Program został
napisany w środowisku Eclipse z pluginem do
mikrokontrolerów AVR. Sterownik po załączeniu zasilania
ustawia domyślną wartość wszystkich kątów, a następnie
oczekuje na wciśnięcie przycisku na panelu.
Na rysunku 7 przedstawiono możliwy zestaw komend
wysyłanych i odbieranych z mikrokontrolera ATmega 8.
Każdy rozkaz wysyłany do mikrokontrolera
rozpoczyna się znakiem „r”, następnie w zależności od typu
rozkazu podawane są kolejne znaki, które oznaczają typ
rozkazu. Rozkazy możemy podzielić na pięć grup:
• rozkaz „o” zadaje wartości kątów odpowiednio k1,
k2, k3, k4,
• rozkaz „p” odpowiada za pomiary temperatury p1, p2,
• rozkaz „k” pobiera wartości zadanych kątów,
• rozkaz „a” zatrzymuje tryb auto,
• rozkaz
„f”
reguluje
prędkość
kątową
serwomechanizmów.

Rys. 8. Schemat blokowy programu

Sterowanie manipulatorem odbywa się przy użyciu
opracowanego programu, na rysunku 9 przedstawiono
interfejs użytkownika – tj. widok okna sterującego.

Rys. 9. Okno aplikacji do sterowania pracą manipulatora

Rys. 7. Schemat komunikacji

Odpowiedzi z mikrokontrolera zwracają odpowiednie
wartości nastawionych kątów lub wykonanych pomiarów.
6. APLIKACJA
Do komunikacji z manipulatorem służy dedykowana
aplikacja okienkowa, która została napisana w języku C# [7].
Tworzenie aplikacji to nie tylko tworzenie kodu, ale również

Aplikacja pozwala na sterowanie manipulatorem
w trzech trybach:
• tryb automatyczny,
• tryb ręczny,
• tryb kinematyki odwrotnej.
Włączenie trybu Auto powoduje wysłanie do
manipulatora ramki z komendą uruchomienia sekwencji
standardowej, która została zapisana w pamięci sterownika
manipulatora.
Przełączenie się w tryb Manual pozwala na sterowanie
oddzielnie każdym z przegubów manipulatora (poprzez
przesuwanie suwaków znajdujących się po prawej stronie
okna z rysunku 9). Przesunięcie jednego z suwaków
powoduje zmianę przesyłanej ramki, która zawiera
informację o wartościach kątów. W rezultacie powoduje to
zmianę pozycji manipulatora.
Kolejnym trybem pracy manipulatora jest sterowanie
punktem efektora przy użyciu kinematyki odwrotnej. Po
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podaniu przez użytkownika współrzędnych efektora x, y, z
i wciśnięciu przycisku Ustaw opracowana w środowisku
Matlab aplikacja przelicza kinematykę odwrotną. Wyznacza
wartości kątów dla wszystkich przegubów w zależności od
pozycji i orientacji końcówki roboczej, a następnie wysyła
odpowiednią ramkę z kątami do sterownika. Dzięki czemu
efektor manipulatora przemieszcza się w podane miejsce
w przestrzeni. Wysyłane ramki zawierają wartości kątów dla
każdego z czterech serwomechanizmów (rys. 10).

Rys. 10. Ramka danych z kątami

Aplikacja ma również możliwość ustawienia
programowo prędkości kątowej serwomechanizmów.
Druga część aplikacji umożliwia zapis do bazy danych
oraz odczyt informacji / danych i przedstawienie ich na
prostym wykresie lub tabeli.

wykresach. Dane gromadzone w bazie są archiwizowane,
dzięki czemu jest wgląd do poszczególnych położeń
manipulatora przedstawionych na wykresie lub w formie
tabeli. Ponadto za pomocą zgromadzonych danych można
sprawdzić czasy pracy manipulatora oraz temperaturę
mierzoną przez termistory.
7. PODSUMOWANIE
W artykule przedstawiono prototyp manipulatora
o konfiguracji 4R. Prezentowany manipulator umożliwia
przenoszenie przedmiotów o niewielkiej masie, do około
15 dag. Wynika to z zastosowanych serwomechanizmów
oraz masy własnej ramion manipulatora. Zaletą
przedstawionego manipulatora jest niski koszt realizacji, co
w przypadku zastosowań dydaktycznych jest atutem.
Studenci podczas pracy z prototypem manipulatora mogą
zapoznać się z zagadnieniami kinematyki odwrotnej,
konfiguracji osobliwej oraz działaniem robota, jako
teleoperatora.
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A PROTOTYPE OF MANIPULATOR FOR SPECIAL TASKS
The work describes a prototype manipulator designed to work under harmful conditions. The prototype of manipulator
enables students to familiarize with problems of inverse kinematics and singular configuration was presented. Developed
manipulator has been built at a scale of 1:5. The article presents the structure and functionality of the manipulator. The
developed system consists of wireless communication by Bluetooth and control system. The application window, which was
written in C #, is dedicated to communicate with the manipulator. Control of manipulator is carried out in three modes of
operation.
Keywords: manipulator, modeling, inverse kinematics.
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Streszczenie: Przedstawiono jeden z wariantów programu
ćwiczenia laboratoryjnego, którego celem jest poznanie zasad
diagnozowania dokładności wskazań
mikroprocesorowego
warstwomierza przeznaczonego do pomiaru grubości powłok
niemagnetycznych naniesionych na podłoże magnetyczne.
Prezentowany program ćwiczenia obejmuje takie zagadnienia jak:
ustalenie warunków pomiaru, wykonanie pomiarów, wzorcowanie,
wyznaczenie funkcji korekcyjnej oraz analizę otrzymanych
wyników pomiarów i wzorcowań. W rezultacie wykonanych
działań możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
Czy warstwomierz wskazuje z dokładnością zgodną z deklarowaną
przez jego producenta? Czy można korzystać z funkcji
przetwarzania, którą przygotował producent? Czy warto wyznaczać
funkcję korekcyjną? Zaprezentowano przykładowe wyniki
pomiarów
i
wzorcowań
uzyskane
podczas
realizacji
poszczególnych etapów ćwiczenia oraz wnioski wyciągnięte na
podstawie tych wyników.
Słowa kluczowe: warstwomierz elektromagnetyczny,
dokładności, ćwiczenie laboratoryjne.

ocena

1. WPROWADZENIE
Do pomiarów grubości powłok niemagnetycznych na
podłożach magnetycznych stosuje się między innymi
warstwomierze elektromagnetyczne. Są to wygodne
w użyciu przenośne przyrządy pomiarowe, których
dokładność wskazań ma istotne znaczenie w wielu
zastosowaniach przemysłowych, takich na przykład jak,
pomiary grubości powłok lakierniczych naniesionych na
karoserie
samochodów
lub na rurociągi, którymi
transportowane są różnego rodzaju media. Specyfika
pomiarów
grubości
warstw
antykorozyjnych
i zabezpieczających [1, 2], zasada działania [3, 4] oraz
jakość wykonania warstwomierzy elektromagnetycznych
powodują to, że na wyniki pomiarów grubości ma wpływ
wiele czynników [3]. Dlatego też, poznanie zasad
metrologicznego nadzorowania tego rodzaju przyrządów
pomiarowych powinno być włączone w program kształcenia
inżynierów na różnych kierunkach technicznych. Na
Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki
Rzeszowskiej zagadnienie to zostało włączone do programu
studiów
na
kierunku
Elektronika
i
Telekomunikacja.
Różne
warianty
ćwiczenia
laboratoryjnego pt: „Diagnostyka dokładności wskazań
mikroprocesorowego grubościomierza”, znajdują się

w programie ćwiczeń laboratoryjnych z takich przedmiotów
jak: Przemysłowe Systemy Pomiarowo-Diagnostyczne oraz
Diagnostyka i Niezawodność. Przedmioty te prowadzone są
przez Katedrę Metrologii i Systemów Diagnostycznych.
1.1. Warstwomierze elektromagnetyczne
Warstwomierze elektromagnetyczne są najczęściej
jednozakresowymi
urządzeniami
pomiarowymi
wykonanymi
w
postaci
układu
elektronicznego
zawierającego takie moduły elementarne jak: sonda
pomiarowa, przetwornik pomiarowy, moduł kondycjonujący
oraz mikrokontroler z osadzonym oprogramowaniem.
Oprogramowanie spełnia funkcję sterowania procesem
mierzenia oraz funkcję rekonstrukcji wartości wielkości
mierzonej i jej ekspozycji na polu odczytowym. Wiele
rodzajów warstwomierzy wyposażonych jest w pamięć
umożliwiającą zapis uzyskanych wyników pomiarów oraz
w interfejs pozwalający na akwizycję tych wyników za
pomocą komputera PC. Na rys.1. przedstawiono ogólny
schemat blokowy mikroprocesorowego warstwomierza
elektromagnetycznego.

Rys. 1. Ogólny schemat blokowy mikroprocesorowego
warstwomierza elektromagnetycznego.
g- mierzona grubość warstwy
1-podłoże magnetyczne,
2-warstwa niemagnetyczna
3- sonda pomiarowa
4- przetwornik pomiarowy UDC = f (g)
5- przetwornik analogowo-cyfrowy
6- mikrokontroler pomiarowy
7- pole odczytowe (wyświetlacz wyników)
8- pamięć danych
9- oprogramowanie

Zmiany indukcji magnetycznej w sondzie pomiarowej
warstwomierza
elektromagnetycznego
powodowane
zmianami grubości warstwy niemagnetycznej nałożonej na
magnetyczne podłoże są nieliniowe [3, 4]. Funkcja (1)
reprezentująca zależność napięcia stałego na wyjściu
przetwornika pomiarowego jest w związku z tym nieliniowa.

U DC = f (g )

(1)

Konieczna linearyzacja tej funkcji realizowana jest we
współczesnych warstwomierzach za pomocą odpowiednich
algorytmów wbudowanych w oprogramowanie osadzone
w pamięci układu mikrokontrolera. Problem kreowania
i linearyzacji funkcji przetwarzania komplikuje dodatkowo
to, że jej rzeczywista postać zależy od wielu czynników.
Jednym z tych czynników jest przenikalność magnetyczna
podłoża, na którym naniesiona jest warstwa, której grubość
ma być mierzona. Wartość tej przenikalności najczęściej
różni się od wartości, którą miało podłoże wykorzystywane
do wzorcowania podczas produkcji warstwomierza. Z tego
powodu warstwomierze wyposażone są w dwie opcje.
Pierwsza opcja to pomiary warstwomierzem wyposażonym
w funkcję przetwarzania przygotowaną przez producenta.
Druga opcja to pomiary warstwomierzem wyposażonym we
własną funkcję przetwarzania, przygotowaną przed
rozpoczęciem pomiarów.
1.2. Dokładność wskazań warstwomierza
Dokładność
wskazań
przyrządu
pomiarowego
definiowana jest, jako jego zdolność do wskazywania
wartości bliskiej prawdziwej wartości wielkości mierzonej
[5]. W praktyce można przyjąć, że wartością prawdziwą jest
znana wartość referencyjna reprezentowana przez wzorzec
lub materiał odniesienia. Różnica pomiędzy wartością
wskazaną a wartością referencyjną jest błędem pomiaru
powstałym w wyniku oddziaływań systematycznych
i losowych. Można to zapisać w postaci:

xwsk − xref = ∆ = ∆ s + ε
gdzie:
xwsk
xref
∆
∆s
ε

(2)

- wartość wskazana
- wartość odniesienia
- błąd pomiaru
- błąd systematyczny
- błąd losowy

BMD = a ⋅
gdzie:

X wsk
100

+ c⋅ d

(4)

a - krotność lub część 1% wartości wskazanej
c - mnożnik (liczba całkowita)
d – rozróżnialność pola odczytowego

Łatwo zauważyć, że obliczona za pomocą wyrażenia
(4) wartość BMD, będzie liniowo wzrastać wraz ze
wzrostem wartości wskazywanych przez warstwomierz.
W przemysłowych systemach zarządzania pomiarami
przyjęto taką zasadę, że do pomiaru właściwości
jakościowych wytwarzanych wyrobów oraz do kontroli
procesów ich wytwarzania, mogą być zakwalifikowane tylko
takie przyrządy pomiarowe, które spełniają nierówność (3).
Dlatego jednym z ważnych działań w przemyśle jest
weryfikacja deklaracji dokładności podanej przez producenta
wyposażenia pomiarowego. W przypadku warstwomierzy
elektromagnetycznych weryfikacja taka powinna być
przeprowadzona dla obydwu możliwych opcji, w których
może taki przyrząd pracować. Dla warstwomierza
działającego z funkcją przetwarzania przygotowaną przez
jego producenta i dla warstwomierza działającego z własną
funkcją przetwarzania.
2. PROGRAM ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO
Opisywany program ćwiczenia laboratoryjnego, składa
się z następujących etapów:
A - ustalenie warunków i obiektów diagnozowania
B - pomiary powłok o nieznanych i znanych grubościach
B1 - z funkcją przetwarzania producenta
B2 - z własną funkcją przetwarzania
C - wzorcowanie za pomocą powłok referencyjnych
D - wyznaczenie funkcji korekcyjnej
E - analiza uzyskanych wyników pomiarów i wzorcowań
Na rysunku 2 przedstawiony jest warstwomierz
elektromagnetyczny A2002S, przygotowany do realizacji
programu ćwiczenia laboratoryjnego.

Producenci
przyrządów
pomiarowych
deklarują
w specyfikacjach technicznych to, że wyniki pomiarów
uzyskane za pomocą wytworzonego przez nich przyrządu
spełniają warunek

∆ max =

( xwsk − xref ) max ≤

BMD

(3)

Deklaracja ta podawana jest w specyfikacji technicznej
przyrządu pomiarowego w postaci liczbowych wartości
wskaźników a, b, lub a, c, d. Wartości liczbowe tych
wskaźników pozwalają wyliczyć za pomocą odpowiednich
wyrażeń matematycznych, wartości błędów maksymalnych
dopuszczalnych (BMD), [ang.: (MPE) Maximum Permissible
Error]. Jeżeli producent podaje wskaźniki a, c i d to
wyrażenie za pomocą, którego można obliczyć BMD dla
każdej wartości wskazanej na polu odczytowym ma
następującą postać:
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Rys. 2. Widok warstwomierza oraz zestawów powłok mierzonych
i referencyjnych przygotowanych do realizacji ćwiczenia

W etapie A ustalane są warunki pomiarów oraz obiekty
które będą użyte do
pomiarów i wzorcowania.
Najważniejsze z nich to: temperatura w pomieszczeniu
laboratorium, użyteczny zakres wartości które powinien
wskazywać warstwomierz z dokładnością nie gorszą od
dokładności deklarowanej przez jego producenta, powłoki
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które będą mierzone oraz powłoki referencyjne. Należy
ustalić także liczbę powtórzeń pomiarów wykonywanych dla
każdej powłoki. W opisywanym wariancie ćwiczenia
ustalono:
- mierzona będzie grubość powłok oznaczonych A, B, C,
- temperatura w pomieszczeniu laboratorium 23 (± 5) oC,
- użyteczny zakres wskazań 0-550 μm,
- powłoki referencyjne o grubościach 99, 190 i 550 μm,
- 10 powtórzeń pomiarów tej samej powłoki,
- wynik, jako średnia z 10 powtórzonych pomiarów,
- podane przez producenta wartości wskaźników
deklarowanej dokładności warstwomierza:
a = 3% , c = 1 , d = 1 μm.
W takich warunkach i dla tak wybranych obiektów
wykonano pomiary i wzorcowania przewidziane dla
kolejnych etapów ćwiczenia.

pomocą oprogramowania MS Excel 2007 korzystając
z procedury pokaż linię trendu dla modelu liniowego.
Wykres wyznaczonej funkcji korekcyjnej oraz jej
matematyczna postać przedstawione są na rysunku 3.
Tabela.2. Uzyskane wyniki wzorcowania warstwomierza
działającego z własną funkcją przetwarzania
Powłoki
referen.
g2-śred
∆
P

99
μm
101,3
2,3
-2,3

190
μm
186
-4,0
4,0

550
μm
530,80
-19,2
19,20

Funkcja
przetwarzania
własna
własna
własna

3. WYNIKI POMIARÓW I WZORCOWAŃ
W etapie B zrealizowano serię 10 powtarzanych
pomiarów grubości dla każdej z mierzonych powłok A, B
i C oraz dla powłoki referencyjnej reprezentującej grubość
g = 190 μm. Na podstawie wyników pojedynczych
pomiarów obliczono średnie wartości grubości. Pomiary te
wykonano w sytuacji, gdy warstwomierz działał z funkcją
przetwarzania przygotowana przez producenta. Taką samą
serię pomiarów wykonano także dla sytuacji w której
warstwomierz działał z funkcją przetwarzania własną
przygotowaną według procedury uwzględniającej trzy
wartości referencyjne gref-0 = 0 μm, gref-2 = 190 μm, gref-3 =
550 μm. W rezultacie uzyskano wyniki, które przedstawione
są w tabeli 1.
Tabela.1. Obliczone średnie wartości grubości dla powłok A, B, C
oraz powłoki referencyjnej gref-2 = 190 μm
powłoki
g1-śred
g2-śred

A

B

C

123,9
82,1

250,4
179,4

554,7
378,4

gref-2 190
μm
265,2
187,9

Funkcja
przetwarz.
producenta
własna

Korzystając z wyrażenia (4) obliczono wartość BMD dla
wskazania 265,2 μm będącego wynikiem pomiarów powłoki
referencyjnej gref-2 = 190 μm, w sytuacji, gdy warstwomierz
mierzył z funkcją przetwarzania producenta. Wartość ta
wyniosła BMD1 = 9, natomiast błąd pomiaru ∆ = 265,2 -190
= 75,2 μm. Wynika stad wniosek że nie można korzystać
z funkcji przetwarzania przygotowanej przez producenta
warstwomierza ponieważ błąd pomiaru jest dużo większy od
wartości błędu maksymalnego dopuszczalnego. Te same
obliczenia dla tej samej powłoki referencyjnej dla wskazania
187,9 μm uzyskanego w sytuacji gdy warstwomierz mierzył
z własną funkcja przetwarzania, pozwoliły ustalić, że
BMD2 = 6,6 μm a błąd pomiaru ∆ = - 2,1 μm. Ponieważ błąd
ten jest mniejszy od błędu maksymalnego dopuszczalnego
i to 3 razy, można przyjąć że pomiary powinny być
wykonywane w sytuacji gdy warstwomierz mierzy z własną
funkcją przetwarzania. Po takim ustaleniu wykonano etap C
ćwiczenia, czyli wzorcowanie (kalibrację) warstwomierza za
pomocą powłok referencyjnych gref-1 = 99 μm gref-2 = 190 μm
gref-3 = 550 μm. Uzyskane wyniki wzorcowania w postaci
wartości średnich obliczonych na podstawie 10
powtórzonych pomiarów przedstawione zostały w tabeli 2.
W ramach kolejnego etapu D, wykreślono funkcję
korekcyjną korzystając z wyników przedstawionych
w tabeli 2. Matematyczny model tej funkcji określono za

Rys. 3. Wykres wyznaczonej funkcji korekcyjnej P = f (Xwsk)

Drugim rezultatem wzorcowania warstwomierza było
ustalenie tego, czy wskazuje on z dokładnością nie gorszą od
dokładności deklarowanej przez jego producenta. Producent
deklarację dokładności wskazań warstwomierza podał w
postaci współczynników: a = 3%, c = 1, d = 1 μm. Dla
średnich wartości wskazań podanych tabeli 2 odnoszących
się do mierzonych powłok referencyjnych 99, 190 i 550 μm,
oraz dla podanych przez producenta wartości wskaźników a,
c i d, zostały obliczone, za pomocą wyrażenia (4), błędy
maksymalne dopuszczalne (BMD). Na rysunku 4.
przedstawiono wykres błędów wskazań ∆ na tle wykresu
błędów BMD.
Z przedstawionych wykresów wynika, że w warunkach
w których była diagnozowana dokładność wskazań
warstwomierza, dokładność jego wskazań jest nie gorsza od
dokładności deklarowanej przez producenta w zakresie
wskazań zawartych w przedziale od 100–400 μm.

Rys. 4. Wykresy błędu wskazań ∆ oraz błędu BMD obrazującego
dokładność wskazań deklarowaną przez producenta
badanego warstwomierza
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Ostatnim etapem-E, opisywanego programu ćwiczenia była
analiza uzyskanych wyników pomiarów i wzorcowań.
Celem tej analizy było ustalenie wartości względnego błędu
pomiarów. W tym celu korzystając z wyznaczonej funkcji
korekcyjnej przeprowadzono korektę wyników pomiarów
uzyskanych dla powłok A, B i C w sytuacji, gdy
warstwomierz mierzył z własną funkcją przetwarzania.
Wyniki tej korekty przedstawione zostały w tabeli 3.
Tabela.3. Wyniki korekcji wskazań warstwomierza
Powłoki
g2-śred
P*
g2-popr.

A
μm
82,1
-2,2
79,9

B
μm
179,4
2,4
181,8

C
μm
378,4
12,1
390,5

Funkcja
przetwarzania
własna
własna
własna

P* - poprawka wyznaczona za pomocą funkcji korekcyjnej

Poprawione wartości wskazań warstwomierza (g2-popr.),
uznane zostały za najlepsze jakie można uzyskać dla powłok
A, B, C w warunkach w których ćwiczenie było
przeprowadzone.

elektromagnetycznych
zaakceptować [1, 2].

taką

niedokładność

można

już

4. WNIOSKI KOŃCOWE
Uzyskane podczas realizacji ćwiczenia wyniki
pomiarów i wzorcowań pozwalają wyciągnąć następujące
wnioski:
a/ dla powłok naniesionych na podłoże użyte
w ćwiczeniu nie można używać warstwomierza działającego
z funkcją przetwarzania przygotowaną przez jego
producenta, ponieważ błąd względny wskazań w takiej
sytuacji będzie wynosił od 36-54%,
b/ warstwomierz działający z funkcją własną wskazuje
z dokładnością nie gorszą od deklarowanej przez jego
producenta w zakresie wskazań od 100 – 400 μm,
c/ korzyści wynikające z zastosowania wyznaczonej
funkcji korekcyjnej można będzie ocenić dopiero po
porównaniu wartości poprawionych g2-popr. zamieszczonych
w tabeli.3. z wartościami grubości powłok A, B, C
wyznaczonymi inną metodą. Na przykład metodą
profilometryczną [7].
Opracowując program ćwiczenia przyjęto podejście
„tradycyjno niepewnościowe” [6], preferowane przez autora
jako rezultat długoletniego doświadczenia w dziedzinie
metrologii przemysłowej. Podejście to nie jest sprzeczne
z zaleceniami międzynarodowego słownika metrologicznego
[5].
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ACCURACY DIAGNOSTIC OF THE ELECTROMAGNETIC AND MICROPROCESSOR
THICKNESS GAUGE
The paper presents a variant of the exercise laboratory whose purpose is to know the principles of accuracy diagnosis of
the microprocessor and electromagnetic thickness gauge, designed to measure the thickness of non-magnetic coatings
deposited on magnetic substrates. The presented exercise program covers such topics as: to determine the conditions of
measurement, performance measurement, calibration, identification of corrective functions and an analysis of the results of
measurements and calibrations. As a result of the activities carried out, it is possible to answer the following questions:
If thickness gauge indicates with accuracy which was declared by the manufacturer? Can I use a conversion function which
prepared the manufacturer? Is the correction function is useful? Examples of the results of measurements and calibrations
obtained during the various stages of the exercise and the conclusions drawn from these results are presented.
Keywords: electromagnetic thickness gauges, accuracy evaluation, laboratory exercise.

76

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 38/2014

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 38
XLVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’2014
XIX Międzynarodowe Seminarium Metrologów MSM’2014
Gdańsk – Sztokholm, 13 - 16 września 2014
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Streszczenie: Artykuł powstał na bazie doświadczeń zdobytych
podczas pracy dydaktycznej autora jako wykładowcy i nauczyciela
akademickiego prowadzącego zajęcia w Laboratorium Podstaw
Metrologii. Przytoczono przykłady nieprawidłowości w przedstawianiu wyników pomiarów i wartości wielkości fizycznych
pochodzące z prac pisemnych studentów i skonfrontowano je
z zaleceniami Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI),
oraz polskimi aktami prawnymi.
Słowa
kluczowe:
przedstawianie
wyników
pomiarów,
Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI), zasady używania
jednostek miar, zasady wyrażania wartości wielkości fizycznych

1. WPROWADZENIE
Czytelność pisemnych prac studenckich, artykułów
naukowych i tekstów technicznych jest w dużej mierze
uzależniona od przestrzegania zasad wyrażania wartości
wielkości mierzonych, używania oznaczeń jednostek miar
i ich nazw. Zasady te zawarte są w broszurze pod tytułem
Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) [1], która jest
zasadniczym dokumentem dla wszystkich, którzy chcą
poprawnie używać SI. W pracach studenckich, spotyka się
wiele błędów i przykładów stosowania stylu niezgodnego
z SI. Przedmiotem referatu są przykłady takich
nieprawidłowości,
pochodzące
ze
sprawozdań
laboratoryjnych, prac dyplomowych i doktorskich oraz
artykułów naukowych recenzowanych przez autora.
Omawiane błędy podzielono na dziewięć grup. Dla każdego
przykładu błędnego zapisu wyniku pomiaru podano
poprawny zapis zgodny z SI.
2. PRZYKŁADY NIEWŁAŚCIWEGO
PRZEDSTAWIANIA WYNIKÓW POMIARÓW
I WARTOŚCI WIELKOŚCI FIZYCZNYCH
2.1. Brak rozróżnienia pomiędzy obiektem pomiaru
a menzurandem
Przedstawiając wartość wielkości mierzonej należy
odróżnić obiekt pomiaru (zjawisko, ciało lub substancję), od
menzurandu, czyli wielkości, która ma być zmierzona.
Przykładem braku rozróżnienia jest zdanie „Na wadze
położono masę większą od 100 kg”, które powinno brzmieć
„Na wadze położono obiekt o masie większej od 100 kg”.
Uwagi wymaga także użycie pojęcia „menzurand”,
któremu nadano nowe znaczenie w Międzynarodowym

słowniku metrologii [2], mającym status Przewodnika PKN
(Polskiego Komitetu Normalizacyjnego). Menzurand
(dawniej „mezurand”) wymaga wyspecyfikowania nie tylko
rodzaju wielkości, ale też stanu zjawiska, ciała lub
substancji, których ta wielkość dotyczy. Zróżnicowano cel
poznawczy („wielkość, która ma być zmierzona”) i wielkość
mierzoną w konkretnej sytuacji wykonywania pomiaru [3].
W słowniku [2] podano przykłady dwóch czynników
metodologicznego i środowiskowego, które mogą
powodować różnicę między menzurandem a wielkością
mierzoną.
2.2. Błędy w raportowaniu niepewności pomiaru
W pracach studenckich często spotyka się przypadki
raportowania niepewności pomiaru przy użyciu liczby cyfr
znaczących większej niż dwie. Jest to niezgodne z przewodnikiem JCGM 100:2008 [4]. Niepewność znamy z niewielką dokładnością i dlatego trzecia i dalsze cyfry nie mają
znaczenia. Do podawania niepewności standardowej nie
należy stosować zapisu x ± u(x), ponieważ istnieje znaczne
prawdopodobieństwo, że wynik pomiaru wykroczy poza
przedział (x-u(x), x+u(x)) wyznaczony przez niepewność
standardową [5]. Przewodnik [4] rezerwuje użycie znaku ±
do zapisu niepewności rozszerzonej.
Wygodnym i zalecanym sposobem zapisu wartości
wielkości mierzonej i jej niepewności standardowej jest
użycie skróconej formy zaprezentowanej na następującym
przykładzie [1]:
m = 1,674 927 28 (29) × 10-27 kg,

(1)

gdzie liczba w nawiasie jest wartością złożonej niepewności
standardowej odniesioną do dwóch ostatnich cyfr
estymowanej wartości m. Inaczej mówiąc, liczba cyfr
wyniku pomiaru jest zaokrąglona do tego samego miejsca,
co niepewność, która wynosi w tym przypadku
u(m) = 0,000 000 29 × 10-27 kg.
2.3. Za duża liczba cyfr znaczących w wyniku
przetwarzania danych pomiarowych
Szkolnym błędem, popełnianym przez studentów
z każdego nowego rocznika, jest podawanie wyniku obliczeń
na liczbach pochodzących z pomiaru z użyciem wszystkich
cyfr przepisanych z wyświetlacza kalkulatora. Dla
większości obliczeń wystarczy, by wynik obliczeń podawać

z liczbą cyfr większą o jeden od liczby cyfr znaczących
w danych pomiarowych. Liczba cyfr znaczących jest
zgrubną miarą względnej rozdzielczości pomiaru [5].
2.4. Niewłaściwa skala wykresu i styl opisu wielkości
odkładanych na osiach układu współrzędnych oraz
prezentowanych w tabelach
Ważną umiejętnością jest poprawne opracowanie
wyników pomiaru zależności funkcyjnych. W studenckich
sprawozdaniach z ćwiczeń laboratoryjnych zdarzają się
przypadki konstruowania wykresów w oparciu o skalę
porządkową zamiast skali interwałowej. Nawet gdy jednym
z punktów opracowania wyników pomiarów jest ocena
liniowości zależności funkcyjnej, studenci tworzą ranking
punktów pomiarowych i nanoszą je w równych odstępach na
oś. Skala porządkowa nie daje żadnej miary odległości
pomiędzy dwoma punktami, a kształt wykresu bywa
znacznie zniekształcony.
W praktyce obserwuje się różne style opisu wielkości
odkładanych na osiach układu współrzędnych oraz
prezentowanych w tabelach. Stosowany jest opis słowny lub
w postaci symboli. Oznaczenia jednostek umieszczane są
w nawiasach prostokątnych, okrągłych lub bez nawiasów.
Zgodnie z zaleceniami układu SI oznaczenia jednostek miar
powinny być traktowane jak obiekty matematyczne,
do których mają zastosowanie reguły algebry [1]. Na
przykład równanie
f = 50 Hz
(2)
może być zapisane w ekwiwalentnej postaci:
f /Hz = 50.

Oznaczenia jednostek miar nie mogą być używane bez
wartości liczbowych lub oznaczenia wielkości fizycznej,
ponieważ nie są skrótami. W przypadku braku liczb
w tekście należy stosować pełne nazwy jednostek.
Oznaczenia jednostek miar piszemy czcionką prostą,
małymi literami z wyjątkiem oznaczeń tych jednostek,
których źródłosłowem nazw są nazwiska. Pierwsza litera
tych oznaczeń jest wówczas majuskułą.
Nieakceptowalne jest mieszanie nazw jednostek miar
z ich oznaczeniami.
Nie jest dozwolone używanie skrótów nazw jednostek,
zamiast ich oznaczeń (na przykład: sek zamiast s, amp
zamiast A). Studenci popełniając ten błąd pamiętają jednak,
że nie stawia się kropki po skrótach używanych w
matematyce i fizyce.
Nie jest akceptowalne dołączanie do oznaczeń
jednostek miar dodatkowych wyrazów, wskaźników lub
liter. Dodatkowe informacje powinny być dołączane do
oznaczenia wielkości mierzonej. Nie powinno się też
mieszać informacji słownej z oznaczeniami jednostek.
Nazwy jednostek miar w języku polskim podlegają
deklinacji. Bardzo istotne jest użycie w tekście nazw
jednostek w prawidłowej formie gramatycznej i unikanie
zakorzenionych w potocznej mowie skróconych form
w rodzaju: „10 deko”, „5 kilo”, „100 gram”.
Oznaczenia jednostek miar złożonych, tworzonych jako
ilorazy jednostek miar, można wyrażać w postaci ułamka z
kreską ułamkową skośną. Mianownik zawierający więcej niż
jedno oznaczenie jednostki miary ujmuje się w nawias [6].
W tablicy 1 pokazano przykłady niewłaściwego
oraz poprawnego użycia nazw i oznaczeń jednostek miar.

(3)
Tablica 1. Przykłady użycia oznaczeń jednostek miar

Iloraz wielkości fizycznej i jednostki miary jest zalecany do
opisu osi wykresów i do stosowania w nagłówkach tabel.
Jest to uzasadnione, ponieważ kreski podziałki na osiach
(rys. 1) i wartości w kolumnach tabel są opisane, tak jak
prawa strona równania (3), za pomocą „gołych” liczb.
-60
-70

A / dB
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-100
-110
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-130
10

1.69

10

1.7
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f / Hz

Rys. 1. Przykład opisu osi układu współrzędnych zgodnego z SI

Przykładem
czasopisma,
które
bezwzględnie
przestrzega zgodnego z SI sposobu opisu wykresów i tabel
jest Metrologia, wydawana pod auspicjami BIPM (The
International Bureau of Weights and Measures).
2.5. Niewłaściwe użycie nazw i oznaczeń jednostek miar
Aby zapewnić zrozumiałość tekstu dla jak najszerszej
grupy czytelników, należy używać oznaczeń jednostek, a nie
ich pełnych nazw. Oznaczenia uzgodnione w układzie SI są
zrozumiałe dla społeczności międzynarodowej, nawet przez
ludzi nie znających języka, w którym tekst jest napisany.
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Niewłaściwe użycie
24 wolty
Jest wiele s w h
„Jednostką miary
rezystancji jest Ω”
herc hz
5 kilogramów/m3
5 kg/metr sześcienny
2 godz
1 sek
10 m (minut)
1 mb (metr bieżący)
U = 500 Vmax
8 ng ołowiu/dcm3
10 deko
100 gram
10 m/s/s
1 m/Ω∙mm2

Poprawne użycie
24 V
Jest 3600 s w 1 h
„Jednostką miary rezystancji
jest om”
herc Hz
5 kg/m3
5 kg/m3
2h
1s
10 min
1m
Umax = 500 V
zawartość ołowiu 8 ng/dcm3
10 dekagramów
100 gramów
10 m/s2
1 m/(Ω∙mm2) metr na om
i milimetr kwadratowy

2.6. Błędy wywodzące się z braku odstępu lub znaku
mnożenia
Duże znaczenie dla prawidłowego wyrażania wyników
pomiarów ma odstęp. Wartość wielkości fizycznej jest
iloczynem liczby i jednostki miary, a w roli symbolu
iloczynu występuje odstęp, dlatego wartość liczbowa
wielkości, która zawsze poprzedza jednostkę miary powinna
być separowana od jednostki za pomocą odstępu [1].
Złożone oznaczenia jednostek miar pochodnych,
tworzonych jako iloczyny jednostek miar podstawowych lub
pochodnych, zapisuje się oddzielając oznaczenia jednostek
pojedynczym odstępem. Brak odstępu może prowadzić do
całkowitego nieporozumienia. Na przykład m s-1 jest
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oznaczeniem metra na sekundę, a ms-1 jest odwrotnością
milisekundy. Pisownia dziesięciu jednostek miar nie
odpowiada zasadzie przedstawionej powyżej. Są to:
°C – stopień Celsjusza, eV – elektronowolt, ° – stopień,
´– minuta, ´´– sekunda, mmHg – milimetr słupa rtęci,
Wh – watogodzina, varh – warogodzina, Ah – amperogodzina, VA – woltoamper [6].
Tablica 2 prezentuje przykłady często spotykanych
zapisów niezgodnych z zasadami układu SI, związanych z
brakiem lub niewłaściwym użyciem spacji.
Tablica 2. Zapisy niezgodne z SI związane z brakiem lub
niewłaściwym użyciem spacji oraz ich formy zgodne z SI
Zapis niezgodny z SI
R = 200Ω
mkgs-2
t = 15ºC, t = 15º C
α = 62 º 30 ´ 15 ´´

Zapis zgodny z SI
R = 200 Ω
m kg s-2
t = 15 ºC
α = 62º 30´ 15´´

(4)

Dla wyrażenia wartości kąta płaskiego SI preferuje
stosowanie ułamków dziesiętnych, piszemy wiec α = 22,20°
zamiast α = 22° 12´. Można zaobserwować subtelne różnice
pomiędzy ustaleniami międzynarodowymi, a poradnikami
dla użytkowników SI, wydawanymi przez poszczególne
kraje członkowskie Konwencji Metrycznej. Na przykład
przy przedstawianiu miar kąta w USA zalecany jest bardziej
zwarty zapis, bez jakichkolwiek spacji, α = 62º30´15´´ [8].
2.7. Niewłaściwe przedstawianie wartości wielkości
bezwymiarowych
Rozpoznawalny w skali międzynarodowej znak „%”
może być użyty, zgodnie z SI, do reprezentowania liczby
0,01 w wyrażaniu wartości wielkości bezwymiarowej.
W oficjalnym tekście Międzynarodowego Układu Jednostek
Miar SI, którym jest broszura [1] napisana w języku
francuskim, czytamy: “Quand il est utilisé, il convient de
mettre un espace entre le nombre et le symbole %”.
W rozporządzeniach [6, 7] brak jest przepisu dotyczącego
wyrażania wielkości bezwymiarowych w procentach.
Poloniści, nie biorący pod uwagę układu SI, zalecają łączne
pisanie liczb ze znakiem „%”, uzasadniając to różnicą
między oznaczeniami literowymi i oznaczeniami
nieliterowymi (symbolami) [9]. Zalecenie rozciąga się także
na sposób zapisu temperatury w stopniach Celsjusza (10°C
nie: 10 °C), co jest niezgodne z „duchem” SI.
Tablica 3. Zapisy niezgodne z SI, związane z przedstawianiem
wartości wielkości bezwymiarowych oraz zgodne z SI
Zapis niezgodny z SI
ppb
ppt
P = 25%

2.8. Niejednoznaczność lub brak przejrzystości zapisu
wartości wielkości
Każda podawana wartość wielkości fizycznej powinna
być jednoznacznie przyporządkowana do jednostki miary.
Wiele błędów powstaje w trakcie prezentowania rezultatów
wymiarowania, podawania ciągu wartości liczbowych lub
wyrażania zakresu. Używanie poziomej kreski do
formułowania zakresu może prowadzić do fałszywej
interpretacji wartości jako ujemnej. Zamiast kreski można
użyć słowa „do”. Typowe przykłady niejednoznacznych
zapisów zebrano w tablicy 4.
Tablica 4. Przykłady niejednoznacznych lub mało przejrzystych
zapisów wartości wielkości fizycznych

Krajowe rozporządzenie [6] zaleca stosowanie znaku
mnożenia w postaci kropki umieszczonej w połowie
wysokości wiersza, pomiędzy oznaczeniami jednostek miar
tworzących jednostkę pochodną, lub odstępu. Przykładem
może być zapis równania
Ω = m2∙kg∙s-3∙A-2.

ppb (parts per billion) i ppt (parts per trillion), ze względu na
różne znaczenie pojęć billion i trillion w krajach angielskojęzycznych w stosunku do reszty świata (tabl. 3).

Zapis zgodny z SI
Nie należy używać
Nie należy używać
P = 25 %

Wyrażanie wartości wielkości bezwymiarowej jest
także możliwe z zastosowaniem skrótu ppm (parts per
million). Natomiast zaleca się unikanie stosowania skrótów

Niejednoznaczny zapis
120 × 50 × 20 mm
99, 101 MHz
0 ºC ― 100 ºC

Jednoznaczny zapis
120 mm × 50 mm × 20 mm
99 MHz, 101 MHz
0 ºC do 100 ºC

2.9. Niewłaściwe użycie przedrostków do tworzenia
wielokrotnych i podwielokrotnych jednostek miar
Tworzenie dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności zarówno przy użyciu nazw, jak i oznaczeń,
odbywa się poprzez umieszczenie nazwy (oznaczenia)
przedrostka przed nazwą (oznaczeniem) jednostki miary.
Wybór odpowiedniego przedrostka zależy od kilku
czynników, należą do nich: potrzeba pokazania, które cyfry
wyniku są znaczące, chęć zapewnienia łatwej percepcji
wyniku pomiaru oraz tradycja zachowywana w szczególnych działach nauki lub technologii.
Dla ułatwienia percepcji danych przedrostki powinny
być wybrane w taki sposób, aby wartości liczbowe leżały
w przedziale od 0,1 do 1000. Dla ciągu danych preferowane
jest użycie tego samego przedrostka przy poszczególnych
wartościach, nawet jeżeli poprzednia reguła nie może być
zachowana. Oznaczenie przedrostka nie może występować
razem z jednostką równą 1, w takim przypadku zamiast
przedrostka zaleca się stosowanie potęgi liczby 10.
Oznaczenia przedrostków stosowanych do tworzenia
wielokrotności i podwielokrotności jednostek, oraz ich
nazwy, piszemy małymi literami z wyjątkiem siedmiu
oznaczeń: Y (jotta), Z (zetta), E (eksa), P (peta), T (tera),
G (giga), M (mega).
Nazwa przedrostka powinna tworzyć z nazwą jednostki
jeden wyraz, a oznaczenie przedrostka z oznaczeniem
jednostki nowe nierozłączalne oznaczenie.
Przedrostki nie są używane samodzielnie (bez
jednostek) i nie mogą być łączone ze sobą.
Niebezpieczeństwo popełnienia błędu tego rodzaju wiąże się
z jednostką masy. Kilogram jest jedyną jednostką miary
w układzie SI, której nazwa i oznaczenie, z powodów
historycznych, zawiera przedrostek. Tworząc wielokrotne
i podwielokrotne jednostki masy trzeba przedrostki odnosić
do grama (jednostki etymologicznie głównej), aby nie
uzyskać niedopuszczalnego efektu występowania dwóch
przedrostków krotności w oznaczeniu lub nazwie jednostki,
na przykład w postaci µkg (mikrokilogram).
Można używać przedrostków z oznaczeniem stopnia
Celsjusza (na przykład 5 m°C), natomiast nie używa się ich
z jednostkami czasu spoza układu SI, dopuszczonymi do
stosowania z powodu długowiecznej tradycji: min (minuta),
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h (godzina), d (doba), ani z oznaczeniami odnoszącymi się
do kąta płaskiego: obrót, ° (stopień), ´ (minuta), ´´ (sekunda);
przedrostków nie używa się też z jednostką ciśnienia krwi:
mmHg (milimetr słupa rtęci) [7].
Tworząc nazwy i oznaczenia jednostek pochodnych SI
należy unikać używania przedrostków jednocześnie w liczniku i w mianowniku, gdy jednostka pochodna jest
wyprowadzana z użyciem dzielenia. Podobnie nie jest
zalecane stosowanie więcej niż jednego przedrostka dla
jednostek pochodnych wyprowadzonych za pomocą
mnożenia.
Omówione nieprawidłowości w użyciu przedrostków
zebrano w tablicy 5.
Tablica 5. Przykłady błędnego i poprawnego użycia oznaczeń
i nazw przedrostków do tworzenia wielokrotnych
i podwielokrotnych jednostek miar
Błędne lub niezalecane
użycie
0,00528 g
1 m × 20 cm × 2 mm
Β = 3,5 µ
3 T Hz (tera-herc)
1 k (kilo)
1 mµm (milimikrometr)
1 µkg (mikrokilogram)
1 µh
1 n°
20 kV/mm
10 MN mm

Poprawne użycie
5,28 mg
1000 mm × 200 mm × 2 mm
Β = 3,5 × 10-6
3 THz (teraherc)
Łącznie z jednostką miary
1 nm (nanometr)
1 mg (miligram)
Nie używać
20 MV/m
10 kN m

Wykładnik potęgowy odnoszący się do jednostki miary
dotyczy
również
mnożnika
wyrażanego
nazwą
(oznaczeniem)
przedrostka,
dołączoną
do
nazwy
(oznaczenia) jednostki miary. Stąd mamy następujący
przykład: 5,2 cm3 = 5,2 (cm)3 = 5,2 (10-2 m)3 = 5,2 × 10-6 m3.
Przedrostki zdefiniowane w SI odnoszą się ściśle do
potęg liczby 10. Nie powinno się ich używać zamiast potęg
liczby 2, ponieważ prowadzi to do dezinformacji. Na
przykład 1 kilobit reprezentuje 1000 bitów a nie 1024 bity.
Nazwy i oznaczenia przedrostków dla potęg liczby 2
zaproponowano w międzynarodowym standardzie IEC [10]:
210 Ki (kibi), 220 Mi (mebi), 230 Gi (gibi), 240 Ti (tebi), 250 Pi
(pebi), 260 Ei (eksbi).
3. PODSUMOWANIE

wielkości fizycznych jest przydatna studentom, dydaktykom,
autorom i recenzentom prac naukowych oraz tekstów
technicznych. Z doświadczeń autora, który przeprowadzał
testy kontrolne wśród studentów i doktorantów wynika,
że zasady przedstawiania wyników pomiarów zgodnie z SI
są niedostatecznie znane i powinny być przedmiotem
nauczania na wyższych uczelniach technicznych.
Świadomość różnic pomiędzy zasadami SI, a normami
krajowymi jest szczególnie ważna dla osób publikujących
swoje
prace
za
granicą.
Kolejnym
powodem,
uzasadniającym podejmowanie tego tematu jest ewolucja
układu SI oraz zmiany w krajowych przepisach prawnych,
których przykładem jest rozporządzenie [7].
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Znajomość
nieprawidłowości
występujących
w sprawozdawaniu wyników pomiarów lub wartości

ERRORS IN STUDENTS REPORTS OF RESULTS OF MEASUREMENTS
AND THE VALUES OF QUANTITIES
The paper is based on the many years of author’s experience and observations taken during work as lecturer and academic
teacher in the Laboratory of Basics of Metrology. Many examples of incorrectness in students’ reports are quoted and
confronted with rules and style conventions of the International System of Units (SI). All examples of improperly presented
results of measurements or expressed values of quantities are divided into nine categories: lack of distinction between an
object and its attribute (measurand), errors in expressing the measurement uncertainty, too many digits in the results of
measurement data processing, improper scale of a graph and style of labelling the axes, improper using of names and symbols
of units, errors originated from the lack of a space or improper use of a space, clarity in writing values of quantities, improper
stating values of dimensionless quantities, improper use of SI prefixes to form the names and symbols of the decimal
multiples and submultiples of SI units.
Keywords: Reporting of results of measurements, the International System of Units, rules for using units, rules for
expressing values of quantities.
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Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie
metody i wyników badań nad nieliniowością częstościomierzyczasomierzy w pomiarach precyzyjnych przedziałów czasu,
prowadzonych w GUM przy współpracy z AGH. Dokonano
porównań wyników pomiarów dla częstościomierzy-czasomierzy
SR620 i HP 53132A zarówno stałych i zmiennych przedziałów
czasu.
Potwierdzono
przydatność
dwukanałowego
generatora/dzielnika typu Dual Channel 1/100 PPS Generator oraz
komparatora częstotliwości typu A7-MX.
Słowa kluczowe: pomiar przedziału czasu, częstościomierzczasomierz, nieliniowość, niepewność pomiaru.

1. WPROWADZENIE
1.1 Pomiar przedziału czasu
We współczesnych częstościomierzach-czasomierzach
cyfrowych pomiar przedziału czasu pomiędzy sygnałem
wyzwalającym i sygnałem zatrzymującym pomiar odbywa
się zazwyczaj jedno- lub dwuetapowo (Rys. 1) [1-3].
Pierwszy (i dla niektórych przyrządów o mniejszej
dokładności
ostatni)
etap
polega
na
zliczaniu
impulsów/okresów τ0 wewnętrznego sygnału zegarowego
w mierzonym przedziale czasu τ, stąd w nazewnictwie
angielskim stosowane są dla tej grupy przyrządów nazwy:
Time Interval Counter lub Universal Counter. Drugi etap,
stosowany w przyrządach o wymaganej większej
dokładności, polega na dodatkowym pomiarze krótkich
resztkowych przedziałów czasu δτ1 i δτ2 pomiędzy sygnałem
otwierającym bramkę pomiarową (sygnałem wyzwalającym
pomiar) a pierwszym następującym po nim impulsem
wewnętrznego sygnału zegarowego oraz pomiędzy ostatnim
impulsem wewnętrznego sygnału zegarowego w mierzonym
przedziale czasu a sygnałem zamykającym bramkę
pomiarową (sygnałem zatrzymującym pomiar). Wówczas
wartość mierzonego przedziału czasu jest wyliczana
z prostej formuły:

τ ≈ n ⋅τ 0 + δτ1 + δτ 2 ,

(1)

gdzie: τ - mierzony przedział czasu, n – liczba zliczonych
okresów τ0 wewnętrznego sygnału zegarowego,
δτ1 i δτ2 – mierzone resztkowe przedziały czasu.

τ0
δτ 1

τ
δτ 2

n ⋅τ 0

SYGNAŁ ROZPOCZYNAJĄCY
POMIAR

SYGNAŁ KOŃCZĄCY
POMIAR

Rys. 1. Ilustracja zasady pomiaru przedziału czasu we
współczesnych częstościomierzach-czasomierzach
(oznaczenia jak we wzorze (1) i w tekście)

Przy wysokiej jakości mierzonych sygnałów
(np. branych z zegarów atomowych), o rzeczywistej
dokładności pomiaru przedziału czasu decyduje głównie
jakość pomiaru resztkowych przedziałów czasu δτ1 i δτ2, co
z kolei jest konsekwencją jakości działania przetworników
przedziału czasu na amplitudę [1], działania linii
opóźniających czy też zastosowania bardziej złożonych
wewnętrznych algorytmów i interpolatorów [2, 3].
1.2 Nieliniowości w pomiarze przedziału czasu
Pomiędzy obserwowanymi na częstościomierzuczasomierzu wskazaniami τw a rzeczywistymi wartościami
mierzonego przedziału czasu τ powinna zachodzić zależność
liniowa.
Odstępstwa
od,
z
założenia,
liniowej
charakterystyki przetwarzania wewnętrznych układów
pomiarowych, algorytmów i interpolatorów przy pomiarze
przedziału czasu są traktowane, w rozumieniu niniejszego
artykułu, jako nieliniowości. Sytuację tę odzwierciedla
niezerowy zmienny człon x(τ , t, ...) we wzorze (2):

τ w − τ = const + x(τ ,t ,K) ,

(2)

gdzie: τ - mierzony przedział czasu, τw – bieżące wskazanie
częstościomierza-czasomierza, x(τ , t, ...) – zmienna
składowa
odchylenia
bieżącego
wskazania
częstościomierza-czasomierza od wartości mierzonego
przedziału czasu, t – moment wykonania pomiaru.

Za miarę ww. nieliniowości przyjęto obserwowany
zakres (peak-to-peak) odchyleń wartości τw od wartości
mierzonego przedziału czasu τ, gdzie odchylenie to może
być zarówno zależne od wartości mierzonego przedziału
czasu, jak i zmienne w czasie, czy zależne od wewnętrznych
relacji
pomiędzy
sygnałami
zachodzącymi
w częstościomierzu-czasomierzu, a także od zewnętrznych
warunków środowiskowych.
Wiedza ilościowa na temat tego rodzaju nieliniowości
ma duże znaczenie przy ocenie niepewności wyniku pomiaru
przy kalibracji i użytkowaniu systemów do precyzyjnego
transferu czasu [4, 5], wzorcowaniu wysokostabilnych
wzorców częstotliwości, gdzie odchylenia względne od
wartości nominalnej częstotliwości wyznacza się poprzez
pomiar przyrostu fazy sygnału względem sygnału
odniesienia, czy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych
w tym zakresie.

Konstrukcja tego urządzenia zapewnia utrzymywanie stałego
przesunięcia fazy pomiędzy wyjściowym sygnałem
częstotliwości 10 MHz a sygnałem impulsowym 1/100 pps
w każdej parze, a także gwarantuje wysoką jakość sygnałów
impulsowych (o prawie jednakowym kształcie przebiegu,
amplitudzie i czasie narastania ok. 400 ps), co ma istotny
wpływ na stabilność i powtarzalność mierzonego przedziału
czasu pomiędzy sygnałami impulsowymi.
sygnały pobierane z tego samego lub różnych zegarów atomowych
5/10/100 MHz

5/10/100 MHz
Dwukanałowy generator/dzielnik
częstotliwości

10 MHz

1/100 pps

10 MHz
1/100 pps
STOP

Komparator częstotliwości
wzorcowych

2. METODA POMIAROWA
2.1 Analiza problemu
Pomiar stałego przedziału czasu, np. opóźnienia
sygnału wnoszonego przez kabel o stałej długości, może być
źródłem informacji o nieliniowościach zachodzących
w pomiarze przedziału czasu, jeśli wewnętrzne relacje
pomiędzy sygnałami w częstościomierzu-czasomierzu
ulegają zmianie (przykładowo mierzone resztkowe
przedziały czasu δτ1 i δτ2) lub zmianom ulegają parametry
pracy układów wewnętrznych. Wówczas obserwowane
zmiany wskazania częstościomierza-czasomierza mogą
przekraczać wielokrotnie krótkoterminowy szum pomiaru.
Przykładowe wyniki takiego pomiaru przedstawione są na
rysunku 3. Pozwala to ocenić stabilność wskazań
i potencjalny wpływ na wynik pomiaru warunków
środowiskowych.
Typowo do weryfikacji istnienia ww. nieliniowości,
wartość mierzonych kontrolnie przedziałów czasu zmieniana
jest zwykle skokowo (np. o 100 ps, 1 ns) [1]. Oczekuje się
wówczas odpowiednio skokowej zmiany obserwowanego
wskazania o taką samą wartość, ale to nie daje pewności, czy
przy płynnej (ciągłej) zmianie wartości mierzonego
przedziału czasu, obserwowane odchylenia nie byłyby
większe.
W związku z tym, w ramach wspólnych zadań i prac
badawczo-rozwojowych GUM i AGH opracowano układ
pomiarowy, który umożliwia badanie nieliniowości
w pomiarze przedziału czasu, przy zachowaniu warunku
płynnej zmiany wartości mierzonego przedziału czasu.

Rys. 2. Schemat blokowy układu pomiarowego do badania
charakterystyki nieliniowości częstościomierzy-czasomierzy

Komparator częstotliwości wzorcowych, poprzez
zastosowanie wielokrotne mieszanie porównywanych
częstotliwości z sygnałami pomocniczymi, zwielokrotnia
względną różnicę częstotliwości wejściowych nawet do 105
razy, co pozwala rejestrować zmiany fazy (czas fazowy
wyrażony w jednostkach czasu) pomiędzy sygnałami
wejściowymi na poziomie pojedynczych femtosekund [6].
Wykonując jednocześnie, za pomocą komparatora
częstotliwości wzorcowych, pomiary zmian fazy pomiędzy
sygnałami częstotliwości 10 MHz oraz, za pomocą badanego
częstościomierza-czasomierza, pomiary przedziału czasu
pomiędzy sygnałami 1 pps lub 100 pps, można porównać ze
sobą obserwowane wyniki pomiarów. Faza pomiędzy
sygnałami wejściowymi może ulegać zmianom i wówczas
odpowiada to pomiarowi płynnie zmieniającego się
przedziału
czasu.
Jeżeli
na
obydwa
wejścia
generatora/dzielnika częstotliwości podany zostanie ten sam
sygnał, wtedy faza pomiędzy mierzonymi sygnałami jest
w przybliżeniu stała i mierzony jest stały przedział czasu.
Pomiary
wykonywane
za
pomocą
komparatora
częstotliwości wzorcowych stanowią wówczas dodatkowe
potwierdzenie, że wartość mierzonego przedziału czasu
faktycznie nie ulega zmianom.
100

ps

50

2.2 Zaproponowany układ pomiarowy
Schemat blokowy układu pomiarowego do badania
nieliniowości w pomiarze przedziału czasu przedstawiony
został na rysunku 2.
Zasadniczym elementem zaproponowanego układu
pomiarowego jest opracowany przez AGH dwukanałowy
generator/dzielnik częstotliwości, tzw. Dual channel
1/100 pps generator, oraz precyzyjny komparator
częstotliwości
wzorcowych,
w
naszym
układzie
pomiarowym typu A7-MX. Dual channel 1/100 pps
generator przekształca podawane niezależnie na dwa kanały
sygnały wejściowe, wymiennie o częstotliwości 5 MHz,
10 MHz lub 100 MHz, w dwie pary sygnałów wyjściowych:
jeden sygnał sinusoidalny o częstotliwości 10 MHz i jeden
sygnał impulsowy 1 pps lub 100 pps (pps = ang. pulse per
second – jeden impuls na sekundę) w każdej parze.
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Rys. 3. Przykładowe wyniki pomiarów uzyskane przy pomiarze
stałego przedziału czasu: a) zmiany wskazania
częstościomierza-czasomierza typu SR620, b) odchylenie
standardowe (RMS) wyliczane z serii po 100 pomiarów
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W przypadku stosowania niezależnych programów
komputerowych do rejestracji danych pomiarowych
z komparatora częstotliwości wzorcowych i badanego
częstościomierza-czasomierza, tak jak w naszym przypadku,
ważne jest zapewnienie jednoczesności i równomierności
rejestracji danych pomiarowych. Porównanie zmian wskazań
komparatora i częstościomierza-czasomierza ma sens, jeśli
dotyczą w przybliżeniu tej samej chwili.
Przedmiotem dalszej analizy są częstościomierzeczasomierze typu SR620 i 53132A. Sygnały wzorcowe
pobierane są z atomowych cezowych wzorców czasu
i częstotliwości typu 5071A lub z masera wodorowego typu
1005 VCH.
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przedziału czasu. Zakres (peak-to-peak) zaobserwowanych
dodatkowych wahań wskazania względem wartości
mierzonego przedziału czasu wynosił dla SR620
maksymalnie ok. 190 s, natomiast dla 53132A – ok. 450 ps.
W obu przyrządach stwierdzono istnienie zarówno
ciągłych („płynnych”), jak i skokowych zmian wskazania,
zależnych prawdopodobnie od wielu czynników losowych.
Okresowo widoczne były zmiany odchyleń wskazania od
wartości mierzonego przedziału czasu, które można było
uznać za skorelowane ze zmianami mierzonego przedziału
czasu, ale o zmiennych w czasie współczynnikach.
Zauważono również nieznaczny wpływ wahań temperatury
na parametry pracy układów przetwarzających mierzone
sygnały.
4. WNIOSKI KOŃCOWE
Zaprezentowana metoda pozwala z dużą precyzją
zweryfikować istnienie i oszacować ilościowo nieliniowości
zachodzące w pomiarze przedziału czasu za pomocą
częstościomierza-czasomierza. Niestety praca wewnętrznych
układów pomiarowych w częstościomierzu-czasomierzu
zależna jest od zbyt wielu czynników o charakterze losowym
i nie udaje się uzyskać powtarzalnych zależności, choć
charakter i zakres obserwowanych zmian pozostaje
w przybliżeniu niezmieniony. Na podstawie uzyskanych
wyników można jednak ocenić czy warto zastosować dany
przyrząd w precyzyjnych pomiarach przedziału czasu, jaką
mu przypisać niepewność pomiaru, czy jest czynnikiem
dominującym i ograniczającym dokładność pomiaru.
Przedmiotem dalszych
badań będą pomiary
przedziałów czasu pomiędzy sygnałami 100 pps oraz
pomiary z układem do automatycznej zamiany kolejności
mierzonych sygnałów w parach. Prawdopodobnie pozwoli to
uzyskać odpowiedź na pytanie, czy wspomniane wyżej
czynniki losowe ulegną uśrednieniu przy 100-krotnym
zwiększeniu częstotliwości pomiaru przedziału czasu i czy
obserwowane
fluktuacje
odchyleń
wskazań
częstościomierzy-czasomierzy
względem
wartości
mierzonego przedziału czasu zmieniają się jednakowo
w całym zakresie pomiarowym przyrządu.

-200
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Czas od rozpoczęcia pomiarów (w sekundach)

5. BIBLIOGRAFIA

Rys. 4. Przykładowe wyniki pomiarów uzyskane dla zmiennego
przedziału czasu: a) i c) zmiany wartości mierzonego przedziału
czasu (odpowiednio dla SR620 i 53132A), b) i d) zmiany różnic
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VERIFICATION OF NONLINEARITIES IN TIME INTERVAL MEASUREMENT WITH
A CHOSEN TYPE OF TIME INTEVAL COUNTERS
In this paper we present the method and the last results of verification of nonlinearities in time interval measurements
with the usage of Time Interval Counters (TIC), performed at Central Office of Measures (GUM) with cooperation of AGH
University of Science and Technology. We consider the non-ideal operation of TIC manifested by fluctuations of differences
between the current indication of TIC and the real value of the measured time interval. We observed instabilities of
indications of TIC, even if the measured time interval is keeping constant. For verification of TIC operation at continuously
changed time intervals, it was set up a special measurement system that performs simultaneous measurements of the phasetime changes between two standard frequency signals (with the usage of A7-MX standard frequency comparator) and time
intervals between two pulse signals (with the usage of TIC under test). Due to applying a special, developed by AGH, dual
channel 1/100 pps generator, the measured 1 pps (1 pulse per second) and 10 MHz signals are standardized and the phasetime between 1 pps and 10 MHz signals are kept in pairs constant. Differences between the indications of TIC and the proper
measurement results for frequency allow to verify internal nonlinearities of TIC in time interval measurements.
Here, we show and shortly discuss the results obtained for SR620 and 53132A universal counters. The obtained range
of fluctuations of indications of SR6200 with relation to the measured time interval approaches about 190 ps, and for 53132A
– about 450 ps, whereas the observed short-term noise of measurement for SR620 is about 10 ps, and for 53132A – about
100 ps typically. It was confirmed the complex and random influence of many factors on operation of TIC.
Our investigation will be continued with the usage of 100 pps (100 pulses per second) signals and with automatic
switching of the measured pulse signals in pairs.
Keywords: time interval measurement, time interval counter, nonlinearity, measurement uncertainty.
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COMPARISON OF CALIBRATION STANDARDS
FOR STYLUS PROFILOMETERS
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Abstract: The surface texture measurement results obtained with use
of stylus profilometers have to be both reliable and reproducible.
One of the most important factors affecting the dependability
and repeatability is the instrument gauge calibration. However,
as there is a wide variety of the applicable calibration artefacts, both
standardised and non-standardised, a choice of a proper one becomes
difficult. As a contribution to the systematisation of the specified
calibration standard applications, this paper describes the most
popular calibration artefacts and outlines their advantages
and drawbacks.
Keywords: stylus profilometer, calibration standard, gauge
characteristics

2. DEPTH MEASUREMENT STANDARD (TYPE A)
One of the artefacts devised to calibrate the measuring
gauge of a stylus instrument is a depth measurement standard,
which is recommended by ISO 5436-1:2000. There are two
subtypes of this calibration specimen (fig. 1): A1 – deep
grooves with flat bottoms (characterised by their depth d
and width w), and A2 – deep grooves with rounded bottoms
(characterised by their depth d and radius r). It is also worth
mentioning that wide ridges with flat tops are interchangeable
with the A1 type artefacts.
a)

1. INTRODUCTION
For the last few decades, surface roughness measurements
have played a crucial role in predicting the performance
of industrial objects, their wear and frictional properties.
As a result, it has become vital to ensure that an extracted
profile and calculated values of roughness parameters (i.e. Ra,
Rz, RSm) are reliable and reproducible. In order to enforce this,
proper calibration of a measuring instrument gauge is
of immense importance. Also, a selection of calibration
standard plays a key role in achieving adequate credibility
of surface texture properties assessment, as the measurement
results obtained with the non-calibrated or improperly
calibrated equipment may cause reaching not only misleading,
but even erroneous, conclusions.
However, as there is a wide variety of both standardised
[1] and non-standardised [2, 3] calibration artefacts, and there
is no information concerning their impact on the calibration
uncertainty, a choice of an appropriate one has become
extremely difficult. Before making a decision, numerous
factors should be taken into consideration, i.e. measuring
instrument type (stylus or non-contact one), its measuring
range and resolution. So, the core objective of the paper
is to compare the most widely used calibration artefacts,
especially taking into account the possibilities and limitations
of their applications for stylus instruments. Also,
the repeatability of the calculated calibration coefficient values,
while each of the mentioned standards being used,
is compared. The instrument to be calibrated is the Form
Talysurf PGI 830 by Taylor Hobson [4].

groove

ridge

b)

Fig. 1. Depth measurement standards: a) grooves with flat
bottoms and ridges with flat tops, b) grooves with rounded bottoms

When the A1 type standard is used, the first step
of calibration coefficient Z determination is fitting
the equation:
Y=α×X+β+h×δ

(1)

with unknowns: α, β, h, to the profile three times longer
than the width of the groove using the least squares criterion. Y
refers to the height of assessed profile at any position X. Also,
the parts of the measured profile surrounding the groove
corners should be ignored to avoid the influence of the
rounding of these faults as it is shown in figure 2a.
The variable δ should be set to either +1 (in regions I and II)
or -1 (in region III) respectively. Then, the relation
of the calculated depth of the groove equal to 2h to the nominal

one d is estimated. The obtained value is the calibration
coefficient Z.
Whereas the A2 type standard is used, the least square arc
is fitted through the centre of the groove and the least square
line referring to the upper level is fitted, too (fig. 2b). A least
squares mean line representing the upper level is drawn over
the groove. The calibration coefficient Z is estimated
as the relation of the distance assessed from the line
to the lowest point of the fitted arc and the nominal depth
of a groove.
a)

I

II
III

Fig. 4. The calibration coefficient value Z repeatability
( three-groove A1 type standard with a nominal depth d = 2.55 µm)

3. SPACING MEASUREMENT STANDARD (TYPE C)
b)

I

II
III

Another calibration artefact, not only being the first,
but also the most common, is the spacing measurement
standard (type C) [1] (fig. 5), which is characterised
by the averaged Ra or RSm parameter. Ra parameter refers
to arithmetical mean of the absolute ordinate values within
a sampling length. RSm is a mean value of the profile element
widths within a sampling length.

Fig. 2. Calibration coefficient evaluation
a) A1 type standard, b) A2 type standard

However, in order to limit the impact of the standard
defects, a few (at least five) profiles, evenly distributed
over the groove,
should
be
measured
according
to the normative documents [1]. Another way to avoid this
influence is measuring the standard with more than one groove
on it [5], as it is shown in figure 3. This measurement
procedure has been applied to assess the repeatability
of the obtained calibration coefficient values. The results
of the research are presented in figure 4.

Fig.5. Spacing measurement standard [8]

Fig. 3. The standard with three grooves measurement results

In spite of their simple construction, economical manufacturing and high precision, these standards are not free
of drawbacks. The fundamental of them is the fact that it is
impossible to reveal and compensate numerically the gauge
non-linearity. It is an effect of calibrating the profilometer only
for isolated points (reflecting the groove depth) within
the measuring range. It makes the A type calibration standards
non-applicable, when the performance of a wide range stylus
profilometer gauge, such as one of the Form Talysurf PGI 830
used as a reference machine, is investigated.

86

The calibration coefficient Z is evaluated as a relation
of the calculated and nominal roughness parameter values.
Similarly to the A type standard, the impact of the artefact
defects has to be minimised and the measurement has to be
repeated at least 12 times [1], what makes the calibration
procedure time-consuming. What is more, the calibration
standard itself has some significant disadvantages, i.e. it is
vulnerable to wear and damages. Also, the same as the depth
standard it enables a user to calibrate instrument gauge only
within small measurement range.
In order to evaluate the repeatability of the calibration
coefficient estimation with a use of the C type standard,
the measurement has been conducted 10 times. For each
of the profiles Ra parameter has been calculated and divided
by the nominal value. The results obtained this way
are presented in figure 6.
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In the Figures 8-9, there are both the obtained values of this
coefficient and Pt parameter collated.

Fig.6. The calibration coefficient value Z repeatability
(C2 type standard with a nominal Ra = 2.5 µm)

4. PRECISION HEMISPHERE STANDARD (TYPE E1)

Fig.8. The repeatability of calibration coefficient Z

The novel calibration method and standard had
to be introduced due to the numerous profilometers
with extraordinarily wide, exceeding 10 mm, gauge range
coming onto the market. The solution devised by the metrology
equipment manufacturers is founded upon using an optical
quality, high precision hemisphere (fig. 7) [6, 7]. In spite
of being perceived as worth popularising and standardised [1],
there is nearly no information concerning the accuracy of
the method available [8].

Fig. 9. The repeatability of Pt parameter

5. FINDINGS
The consistency in the calibration coefficient Z values
obtained through use of the calibration standards mentioned
above has been assessed. The differences between calibration
results are presented in the box-whiskers chart in figure 10.
Fig.7. The precision hemisphere standard

According to the manufacturers’ and standard
recommendations, the first calibration step is determining
the position of the hemisphere crest. However, the previous
authors’ research [8] has outlined, that even shifts
of the determined and true hemisphere top exceeding 1 mm
have a negligible impact on the calculated calibration
coefficient value.
Then, the hemisphere profile data should be acquired
symmetrically to the determined crest. Also, the length
of the registered profile should be limited only
by the instrument measuring range and the hemisphere
geometry, as the stylus flanking on the surface of calibration
standard is impermissible. Afterwards, the mean arc should be
fitted to the obtained signal via a least squares criterion.
What is more, the maximum hemisphere form deviations Pt
should be calculated. The values acquired this way should be
compared with the nominal ones. Then, the calibration
coefficient Z should be determined, as it is equal to the relation
of the fitted arc radius to the nominal arc radius.
Similarly to other calibration methods being described, the
repeatability
of
the
calibration
coefficient
Z,
while the precision hemisphere being used, has been evaluated.

Fig. 10. The comparison of Z values obtained
while various calibration standards being used
It can easily be observed that the repeatability
of the calibration coefficient value when the A1 type
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calibration artefact is applied is significantly worse
(the standard deviation being more than 100 times larger)
than when other standards are used. However, this does not
disqualify the calibration method performed through use of the
deep groove standard, as the relative divergence
of the acquired Z parameter values (referring to the mean
value) does not exceed 1.5%. When other factors affecting the
uncertainty of surface texture measurement are taken
into consideration, this impact seems to be negligible.
Also, it has been outlined that the calibration coefficients
given when A1 and C2 standards have been used are consistent
with each other. On the other hand, a slight disparity between
these calibration results and the ones obtained with a precision
hemisphere standard may be observed. It may be a result of
the different calibration artefacts’ constructions and hence,
a different part of the measuring range at which the instrument
has been calibrated. However, this statistically significant
diversity of the results also may be perceived as the one
of no practical importance, as the relative difference between
the calibration coefficient values does not exceed 1.5%, too.

All the matters mentioned above show how difficult it is
to perform the calibration of a profilometer gauge properly.
Not only is there a variety of standards to choose from
differing in their metrological properties noticeably, but also
a user has to take a hard look on the economic issues before
making a decision which calibration method should be used.
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PORÓWNANIE WZORCÓW UŻYWANYCH
DO KALIBRACJI PROFILOMETRÓW STYKOWYCH
Streszczenie: Profile zaobserwowane i wartości parametrów, służące do oceny chropowatości powierzchni, uzyskane przy użyciu
profilometrów stykowych muszą być wiarygodne i odtwarzalne. Jednym z najważniejszych czynników, decydujących czy te
warunki są spełnione, jest przeprowadzenie wzorcowania głowicy pomiarowej przyrządu ze szczególnym uwzględnieniem doboru
odpowiedniego wzorca. Jednak, ze względu na mnogość dostępnych wzorców kalibracyjnych, zarówno znormalizowanych,
jak i nieopisanych w dokumentach normalizacyjnych, wybór właściwego stanowi trudne wyzwanie nawet dla doświadczonego
metrologa. Wzorce te różnią się nie tylko strukturą geometryczną powierzchni, ale też kształtem, wymiarami, materiałem,
z którego są wykonane czy ceną. W związku z tym, usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wzorców kalibracyjnych, ich
właściwości oraz potencjalnych zastosowań wydaje się niezbędne. W artykule porównano najbardziej rozpowszechnione
spośród wzorców służących do wzorcowania głowic pomiarowych profilometrów stykowych. Poza przedstawieniem
najważniejszych zalet i wad tych wzorców, dokonano też oceny powtarzalności wyznaczanych przy ich użyciu wartości
współczynników wzmocnienia.
Słowa kluczowe: profilometr stykowy, wzorzec kalibracyjny, charakterystyka głowicy pomiarowej.

88

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 38/2014

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 38
XLVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’2014
XIX Międzynarodowe Seminarium Metrologów MSM’2014
Gdańsk – Sztokholm, 13 - 16 września 2014

FINITE ELEMENT MODELING OF TREE COIL EDDY CURRENT TRANSDUCER
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Abstract: The paper deals with analysis of metrological properties
of three-coil model of eddy current transducer. With finite element
method (FEM) the distribution of electromagnetic fields for eddy
current transducer model and various conducting materials such as
metal and alloys without and with flaw has been presented. The real
and imaginary part or magnitude and phase of induced current in
output coils of the transducers models were calculated.

ϕ = arc tg

Im(I 2 )
Re(I 2 )

(3)

When the conductivity of material is the measurand, all
other input parameter from model in Fig. 1 should have
constant value.

Keywords: modeling eddy current transducer, FEM.

2. MATHEMATICAL MODEL OF THE SENSOR
WITH TESTING MATERIAL

1. INTRODUCTION
Non-destructive eddy current testing method is fast and
effective for detecting and sizing most of the surface flaws in
conducting materials. Small initial cracks on material surface
that cannot be detected with ultrasonic testing, could be
found with eddy current testing. This method can be applied
to measure conductivity of conducting materials such as
metal, alloys and semiconductors, and to thickness
measurement of tubes wall [1, 2]. The amplitude and phase
of the induced signal in output coil depends on several
parameters e.g.: conductivity σ and relative magnetic
permeability µr of materials of the testing object, electrical
permittivity ε of sensor environment (air), frequency f and
amplitude I of the excitation current, distance h between
probe and specimen, temperature T , dimension of material
flaws, properties such as discontinuity and nonhomogeneity. Multi input - multi output model for eddy
current transducer is shown in Fig.1.
σ
µr

IA

ε
f

I
h

ϕ

T

Rys. 1. Multi input - multi output model of eddy current transducer,
I A , ϕ - magnitude and phase of output signal

The output signal I 2 from the transducer is a complex
signal, its amplitude and phase, or real and imaginary part
contain information about the measurand

I 2 = Re(I 2 ) + j Im(I 2 ) = I A e jϕ

(1)

I A = Re 2 (I 2 ) + Im 2 (I 2 )

(2)

where

The Maxwell’s equations for eddy current transducer
and conducting material have form

r
r
r
∂D ( x , y , z , t )
∇ × H ( x , y , z , t ) = je ( x , y , z , t ) +
∂t

(4)

r
r
∂B( x, y, z , t )
∇ × E ( x, y , z, t ) = −
∂t

(5)

r
∇ ⋅ B( x, y , z, t ) = 0

(6)

r
∇ ⋅ D ( x, y, z, t ) = ρ

(7)

r
r r
D = ε 0ε r E + P

(8)

(

)

r
r r
(9)
B = µ0 µ r H + M
r
r
where H - magnetic field intensity, je - current density in
r
exciting coil, D - electric displacement (electric flux
r
r
density), E - electric field intensity, B - magnetic flux
r
r
density, P - electric polarization vector, M - magnetization
vector, ε 0 - permittivity of vacuum, ε r - relative permittivity
of material, µ0 - permeability of vacuum, µ r - relative
permeability of material, ρ - electric charge density [2].
In cylindrical coordinates, for sinusoidal excitation
current, the eddy current transducer together with testing
material can be described for the magnetic potential vector
r
A with the Helmholtz equation

∇ 2 Aϕ + k 2 Aϕ = − µ 0 µ r jeϕ

(10)

k 2 = ω 2 µε − jωµ σ

(11)

µ = µ 0 µ r , ε = ε 0ε r

(12)

where jeϕ azimuthal coordinate of current density in the
exciting coil, Aϕ azimuthal coordinate of magnetic potential
vector. (In cylindrical coordinates is only one nonzero
coordinate). For insulator (exemplary air) k 2 = ω 2 µε and
for good conductor k 2 = − jωµ σ . Equation (10) was the
basic equation to calculate the electromagnetic field around
eddy current sensor with FEM. For testing frequency
satisfying condition l << λ (where l - maximal dimension of
testing object, λ - wavelength in vacuum) and f << c / l
( c -velocity of light propagation in vacuum), the problem
can be solved as a quasistatic one [2].

Fig. 3. Axial symmetry model for three-coils eddy current
transducer and testing object (conducting material with flaw), E –
exciting coil, M1, M2 – output coils; symmetry axis at r = 0,
scale 1:1

3. FEM SIMULATION MODEL OF THREE – COIL
EDDY CURRENT TRANSDUCER
Eddy current transducer can have different geometrical
construction. Typically, they have one inductance coil for
exciting the electromagnetic field and one or more output
(measurement) coils [1-3]. In Fig. 2 is shown one of typical
structure of eddy current transducer for metal surface testing.
Fig. 4. Magnetic flux density B - modulus in T. Simulation results
for model from Fig. 3 for aluminum with flaw,
frequency f = 500 Hz

Fig. 2. Exemplary schematic diagram of eddy current transducer, E
– exciting coil, M1, M2 – output coils

The FEM simulations were made with Comsol [3].
A simple axial symmetry model of the considered three coil eddy current transducer from Fig. 2 over the testing
material is shown in Fig. 3. It consists of one exciting coil E
and two output coils M1, M2 each with 5 mm radius and
2 mm wire cross section diameters. The coil was fabricated
from copper with conductivity 58 ⋅ 106 S/m and µ r = 1 . For
numerical simulations the conductivity of tested material
was σ = 35 MS/m (aluminum) and relative permeability
µr = 1 . The flaw in tested material is as circular
discontinuity (material: air) with triangular cross section
with depth h =3 mm and width 2 mm. Thickness of the
testing specimen is 10 mm. Current density in the exciting
coil E je = 106 A/m2 . The symmetry axis is at r = 0 . The
distribution of the magnetic flux density and eddy current
density around three - coils transducer model is presented in
Fig. 4.

90

Fig. 5. Eddy current density jϕ in A/m2. Simulation results for
model from Fig. 3 for aluminum with flaw; frequency f = 500 Hz

Simulation for transducer model for flawless material
and with flaw for frequency from range 5 Hz ÷ 2·105 Hz has
been performed. The induced currents in output coils M1 and
M2 (output signals) is given by

I = ∫ jϕ dS

(13)

S

where: jϕ - eddy current density, dS - infinitesimal wire
coil cross section.
Values of the induced current output signals are complex
number, their real and imaginary part in coils M1, M2 versus
frequency are presented in Fig. 6 and Fig.7 respectively.
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Fig. 6. Real part of induced current in output coils M1, M2 versus
frequency for flawless material

Fig. 10. Difference of induced current in output coils M1, M2 (real
part) for material with flaw and flawless materials versus
frequency, circular flaw with triangular cross section (depth h =3
mm, width 2 mm)

Fig. 7. Imaginary part of induced currents in output coils M1, M2
versus frequency for flawless material

Fig. 11. Difference of induced current in output coils M1, M2
(imaginary part) for material with flaw and flawless materials
versus frequency, circular flaw with triangular cross section (depth
h =3 mm, width 2 mm)

The magnitude and phase of induced current in coil M1, M2
are shown in Fig. 8 and 9.

The output signal of induced current due to materials
flaw has been calculated as a difference between simulation
results for material with flaw and flawless material. The real
and imaginary part of the flaw signals in coil M1, M2 are
presented in Fig. 10 and Fig. 11.
4. CONCLUSIONS

Fig. 8. Magnitude of induced currents in output coils M1, M2 versus
frequency for flawless material

In the paper the methods of investigation metrological
properties of eddy current transducers are presented. The
simple models can give answer what influence have the
material parameters and the size of flaw on the transducer
output signal. We can also test the influence of the distance
between transducer and investigated object on the output
signals. The simulation results give practical suggestion for
constructing new types of transducers. Eddy current
transducers have various construction, but for most of them
can be successfully simulated by presented model.
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BADANIA SYMULACYJNE TRÓJCEWKOWEGO PRZETWORNIKA WIROPRĄDOWEGO
METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych metodą elementów skończonych dla trójcewkowego
przetwornika wiroprądowego stosowanego w defektoskopii wiroprądowej. Przedstawiono rozkład modułu indukcji
magnetycznej wokół modelu przetwornika nad przewodzącym materiałem z wadą oraz gęstości prądów wirowych w metalu.
Obliczono wartości amplitudy i fazy prądu wyindukowanego w cewkach pomiarowych przetwornika. Wyniki badań
uzyskane na prostym modelu można wykorzystać do analizy właściwości metrologicznych przetworników rzeczywistych.
Słowa kluczowe: modelowanie MES, przetworniki wiroprądowe, przetwornik trójcewkowy.
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