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Agenda

1. Zagadnienia formalno prawne.
2. Nowoczesne przyrządy pomiarowe.
3. Problemy badawcze.
4. Dokąd zmierzamy.



Prawo i miary

1. Ustawy i rozporządzenia
2. Normy



Prawo o miarach

USTAWA
z dnia 11 maja 2001 r.
Prawo o miarach

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243 poz. 2441 



Prawo o miarach

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) - spójny 
układ jednostek miar, przyjęty i zalecany przez 
Generalną Konferencję Miar 

Prawna kontrola metrologiczna przyrządów 
pomiarowych



Główny Urząd Miar

Cele Głównego Urzędu Miar:

- powiązanie krajowego systemu miar z międzynarodowym
systemem miar,

- zapewnienie wzajemnej zgodności i dopuszczalnej niepewności
wyników pomiarów,

- zapewnienie warunków do rzetelnego obrotu gospodarczego,

- ochrona interesu fiskalnego państwa,

- ochrona środowiska.



Główny Urząd Miar

Struktura administracji miar w Polsce jest trzystopniowa i 
składa się z:

• Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie,

• 9 Okręgowych Urzędów miar z siedzibami w: Warszawie,
Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu,Katowicach, Gdańsku,
Łodzi,Bydgoszczy Szczecinie,

• 58 Obwodowych Urzędów Miar.



Prawna kontrola metrologiczna

1) zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na 
podstawie badania typu - przed wprowadzeniem typu 
przyrządu pomiarowego do obrotu 

2) legalizacja pierwotna albo legalizacja 
jednostkowa - przed wprowadzeniem danego 
egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub 
użytkowania

3) legalizacja ponowna - w stosunku do przyrządów 
pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub 
użytkowania. 



Przykład – licznik energii elektrycznej

Dz.U. 2008 nr 11 poz. 63 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 
2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny 
odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu 
przemiennego, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej 
tych przyrządów pomiarowych



GUM – Smart Metering

Smart meters – brak powszechnie przyjętej definicji

Funkcje definiujące przyrząd:

- komunikacja z przyrządem pomiarowym (dwukierunkowa),

przechowywanie danych,

- zdalne włączanie / wyłączanie mierzonego medium,



PKN - Polski Komitet Normalizacyjny

Norma

- opisuje sprawdzony stan wiedzy technicznej, opisem
aktualnego poziomu światowego w danej dziedzinie

- przeznaczona do dobrowolnego stosowania

- służy do ułatwienia i uproszczenia przepływu towarów i usług 
pomiędzy rynkami

- stanowi podstawę porozumienia sfery gospodarczej, rządowej i 
społecznej w spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa i 
jakości wyrobów i usług



PKN - Polski Komitet Normalizacyjny

System dobrowolny:

- normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych 
środków, a udział podmiotów w normalizacji jest dobrowolny

- treść norm jest ustalana zgodnie z zasadą konsensu

- normy są opracowywane przez Komitety Techniczne (KT)



PKN - Polski Komitet Normalizacyjny 

Każdy członek CEN i CENELEC jest zobowiązany wprowadzić 
wszystkie Normy Europejskie i wycofać wszystkie sprzeczne z 
nimi dokumenty krajowe. 

Obowiązek wprowadzania nie oznacza obowiązku stosowania.



Normalizacja nowości

EN 61000-4-30

Testing and measurement techniques – Power quality 
measurement methods

EN 50160

Voltage Characteristics in Public Distribution Systems

© IEC



Normalizacja nowości

1459-2010 - IEEE Standard 
Definitions for the Measurement of Electric Power 
Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, 
Balanced, or Unbalanced Conditions



1459-2010 - IEEE Standard



1459-2010 - IEEE Standard



Kierunki prac - metrologia

- Pomiary w środowisku wysokich napięć

- Dostarczanie energii do czujników i systemów 
pomiarowych

- Definicje nowych wielkości i ich realizacje 
pomiarowe

- Rozproszone systemy pomiarowe

- Agregacja i przetwarzanie wyników pomiarów



Separator sygnałów napięcia i prądu



Separator – pomiar prądu

WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNe 07/2010 :
Dynamiczna obciążalność linii jako narzędzie do prowadzenia ruchu sieci przy zwiększonej obciążalności prądowej (PDF)



Czujniki pola elektrycznego do pomiaru 
napięcia linii 3-fazowej

Zeszyty Naukowe, Politechnika Łódzka ; nr 1054. Elektryka ; ISSN 0374-4817. — 2009 z. 120 str. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Summ.. 
— XXIV Krajowe Sympozjum Przekładnikowe ; VI sympozjum EMC '09. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2009



Separacja



Separacja



Separacja pojemnościowa

Zasada działania izolatora pojemnościowego; 1 – modulator, 2 – bariera pojemnościowa, 3 – demodulator, 4 – układ wyjściowy, 5 – sterownik układu izolatora

PAK vol. 54, nr 06/2008 

Andrzej BIEŃ, Artur BOROŃ, Michał SZYPER, Andrzej WETULA, Tadeusz ŻEGLEŃ
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie



Separacja światłowodami

PAK vol. 54, nr 06/2008 

Andrzej BIEŃ, Artur BOROŃ, Michał SZYPER, Andrzej WETULA, Tadeusz ŻEGLEŃ
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zasada działania izolatora galwanicznego z optyczną transmisją mocy elektrycznej;

1-układ wejściowy izolatora, 2-przetworniki optoelektryczne, 3–światłowody, 4-przetworniki elektrooptyczne, 5-układ wyjściowy izolatora 6 - zasilacz przetworników
elektrooptycznych.



Energia dla czujników

-akumulator,

-pole magnetyczne,

-fotoogniwa światło dzienne, 

-fotoogniwa światłowód,

-układy kombinowane.



Nowe miary - potrzeba

-wskaźniki jakości energii elektrycznej

-diagnostyka systemu 
elektroenergetycznego lub  
odbiornika

-zarządzanie i sterowanie systemem 
elektroenergetycznym

-rozliczenia ekonomiczne



Nowe miary – współczesny sprzęt 
pomiarowy

Separator A/D conventer DSP
sygnał wynik

Filtr analogowy
(nieliniowa faza)

Filtr cyfrowy FIR
(faza liniowa)

Zakres częstotliwości:
od 1~10 Hz 
do <50 kHz

Częstotliwość próbkowania:
od 5 kHz do <40 kHz
Rrozdzielczość:
12, 16, 18 bit

Implementacja 
algorytmów przetwarzania



Przykład – pomiar uciążliwości 
migotania światła

*Wyjście opcjonalne dla rozszerzonych zastosowań 
pomiarowych

BLOK 2BLOK 1

generator 
sygnału

dla kalibracji

obwód dopasowania 
napięcia wejściowego

dekoder
i kontrola 

wzmocnienia
transformator

wejściowy

demodulator o 
charakterystyce 
kwadratowej

miernik
wartości

skutecznej

BLOK 4

powielacz
podnoszący
do kwadratu

filtr średniej
ruchomej
1 rzędu

pierwiastkowanie
i wygładzanie

BLOK 5

A/D
przetwornik

częstotliwość
próbkowania
 50 Hz

64-
poziomowy
klasyfikator

interfejs
wyjściowy

programowanie długiego
i krótkiego czasu 

pomiaruocena statystyczna poziomu migotania

BLOK 3
przełącznik

zakresu
0,5
1,0
2,0
5,0

10,0
20,0*

pierwiastkowanie
kwadratowe

1-minutowe
całkowanie

filtry ważące

Symulacja odpowiedzi układu: lampa-oko-mózg

wyjście 1*

wskaźnik 
wartości 

skutecznej 
półokresowej

wyjście 
2*

ważone 
wahania 
napięcia

wyjście 
3*

wybór 
zakresu

wyjście 4*

krótkookresowe
całkowanie

wyjście 5

rejestracja

wyjście 6

wyświetlanie 
danych i 

rejestracja

dB
0

-3

-60

0,0
5

100

35 Hz

0

1

8,8 Hz



Pomiary widma sygnałów 
elektroenergetycznych



Pomiary widma sygnałów 
elektroenergetycznych



Pomiary widma sygnałów 
elektroenergetycznych - impedancja



Obwiednia sygnału napięcia, prądu



Zastosowanie miary obwiedni



Rozproszone systemy pomiarowe
fazory



Smart grid



Smart Grid



Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy,
ponieważ wiedza jest ograniczona — Albert Einstein 


