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O wYdAwCY

Gdy w 1998 roku podjęto decyzję o utworzeniu Polskiej Izby Gospodar-
czej Maszyn i Urządzeń rolniczych, ponad stu przedsiębiorców z całej Polski 
uznało, że hasło „Duży może więcej”, to nie jedynie slogan, ale działania, 
które przynoszą konkretne efekty. Wspomniane hasło jest wciąż aktualne, 
a Izba niezmiennie pozostaje znaczącym głosem branży. Podstawowym 
celem Izby jest chęć poprawy warunków, w jakich działają polscy przedsię-
biorcy, a także reprezentowanie i ochrona grupowych oraz indywidualnych 
interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych. Co ważne Izba posiada 
ustawowe prawo uczestnictwa w procesach legislacyjnych, uzyskiwania od 
władz wszelkich informacji, postulowania zmian przepisów prawnych i ich 
konsultowania oraz interweniowania we wszystkich sprawach związanych 
z funkcjonowaniem branży. Integracja firm z branży rolniczej, reprezento-
wanie wspólnych interesów, wymiana poglądów i doświadczeń, współpraca 
z instytucjami skupionymi wokół branży rolniczej oraz szkołami i uczelniami, 
organizacja największych wystaw rolniczych, stała analiza zmian prawnych 
dotyczących działalności branżowej zrzeszonych w Izbie podmiotów, do-
radztwo techniczne, ekonomiczno-finansowe i prawne czy analiza rynku 
dotycząca branży maszyn i urządzeń rolniczych, to kolejne z wielu zadań 
realizowanych przez Izbę. 

Promocja nowoczesnych środków produkcji rolnej, to kolejne ważne za-
danie jakie stawia przed sobą Izba i realizuje je organizując wystawy rolnicze 
AGRO SHOW: Mazurskie AGRO SHOW, które odbywa się w lutym w Ostró-
dzie, Zielone AGRO SHOW – branżową wystawę poświęconą technice zbioru 
i uprawy zielonek oraz najbardziej znane AGRO SHOW w Bednarach, które 
jest największą plenerową wystawą rolniczą w Europie.

Edukacyjna rola Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, 
to również jeden z ważniejszych realizowanych przez nią celów. Świadczy 
o tym organizacja specjalistycznych szkoleń, seminariów i konferencji, 
a także cieszących się coraz większą popularnością konkursów dla mecha-
ników i serwisantów maszyn rolniczych, a także uczniów kształcących się 
w tych zawodach. Działania przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji 
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mechaników i umiejętności młodzieży, wiążącej swoją przyszłość z branżą. 
Izba uczestniczy też w procesie zmian w szkolnictwie zawodowym biorąc 
udział w seminariach branżowych czy też opiniując podstawy programowe 
dla zawodów z branży. 

Działania Izby udowodniły także, że można uczciwie konkurować ze sobą 
na rynku. Liczba członków Izby stale rośnie, co potwierdza tylko, że hasło 
„Duży może więcej”, przyświecające jej założeniu, sprawdza się w praktyce 
i organizacja nie tylko działa skutecznie, ale ma też wpływ na rzeczywistość 
gospodarczą w Polsce, także na tą związaną z edukacją przyszłych pokoleń, 
które będą działały w branży, o czym świadczy wydanie książki „Systemy 
Agrotroniczne”.



Szanowni Państwo,

Oddajemy w ręce Czytelników wydaną przez Polską Izbę Gospodarczą Ma-
szyn i Urządzeń Rolniczych książkę pod tytułem „Systemy agrotroniczne”. 
To pozycja przeznaczona głównie dla uczniów i studentów mechanizacji 
rolnictwa, która, mamy nadzieję, będzie pomocna w procesie kształcenia. 
Jesteśmy świadkami kolejnej technologicznej rewolucji, która dokonuje się 
w światowej gospodarce we wszystkich dziedzinach i której efektem będzie 
między innymi powstanie nowych, obecnie nieznanych jeszcze, bo na razie 
niepotrzebnych, zawodów. Oczywiście w tym kontekście żaden z ekspertów 
nie wymienia zawodu rolnika czy mechanizatora rolnictwa, ale przecież oczy-
wiste jest, że rozwój techniki i cyfryzacji będzie stawiał i przed nimi nowe 
wyzwania, którym trzeba będzie sprostać i żądał nowych kompetencji, które 
trzeba będzie zdobyć. Rolnictwo nie jest żadnym reliktem przeszłości, lecz 
dziedziną, która garściami czerpie i czerpać będzie z dobrodziejstw rozwoju 
technologicznego. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
została powołana do życia między innymi dlatego, by propagować najnowsze 
rozwiązania i namawiać do ich stosowania. Dzięki nowoczesnym maszynom 
nasze polskie gospodarstwa stają się nie tylko coraz bardziej wydajne, ale też 
łatwiej utrzymywać im najwyższe standardy produkcji. Działalność wydaw-
nicza, którą Izba podejmuje to jeden z elementów wielkiej kampanii eduka-
cyjnej skierowanej do polskich rolników. Przyszłością polskiego rolnictwa jest 
młode pokolenie świetnie wykształconych młodych ludzi, którzy w przyszłości 
wezmą na siebie ciężar prowadzenia gospodarstw. Oddajemy dzisiaj w ich 
ręce kompetentną i wartościową pozycję, która z pewnością przysporzy im 
wiedzy i da narzędzia do samorozwoju. 

Józef Dworakowski
Prezes Polskiej Izby Gospodarczej 

Maszyn i Urządzeń Rolniczych



WstęP

Praktycznie od kilku lat do rolnictwa dociera rewolucja informatyczna, 
nazywana w przemyśle jako Industry 4.0. W rolnictwie wprowadzana jest 
różnymi drogami pod nazwami: rolnictwo precyzyjne, zrównoważone lub 
inteligentne (smart). Zmiany w technice rolniczej sprowadzają się to do 
masowego stosowania w pojazdach i maszynach czujników, pozwalających 
na szybkie i skuteczne monitorowanie procesów w szeroko rozumianym 
rolnictwie oraz równie szybką reakcję na ich zmianę. Zmiany te można ująć 
pod wspólną nazwą rolnictwo 4.0, której trzon stanowią cztery kluczowe 
elementy: pomiar, transmisja danych, działanie i czas. Jednak, aby można 
było realizować i rozwijać praktycznie założenia rewolucji informatycznej 
w rolnictwie, konieczne jest posiadanie odpowiednio wykształconych pra-
cowników. 

Książka ma stanowić podręcznik bazowy dla uczniów, nauczycieli i me-
chaników zajmujących się zagadnieniami mechatronicznymi w rolnictwie 4.0. 



1. rolnIctWo Precyzyjne, zróWnoWażone, 
IntelIGentne – PojęcIa 

W rozdziale przedstawiono podstawowe technologie związane z rolnictwem pre-
cyzyjnym i inteligentnym. Wyszczególniono etapy rozwoju technologii rolniczej, 
przedstawiając podstawowe różnice pomiędzy rolnictwem 3.0 i 4.0, oraz korzyści 
wynikające z ich stosowania. 

Rolnictwo, podobnie jak wszystkie inne gałęzie przemysłu rozwija się, 
zmieniając narzędzia i wykorzystywane technologie. Każdy etap rozwoju 
rolnictwa był uwarunkowany wymogiem produkowania coraz większej ilości 
żywności oraz ograniczeniami związanymi z możliwościami technologicznymi. 

1.1. etapy rozwoju rolnictwa

W wyniku rewolucji przemysłowej XIX wieku do rolnictwa wprowadzono 
ciągniki i maszyny, dając początek pierwszej rewolucji rolniczej, jaką było 
zastąpienie w najbardziej energochłonnych zajęciach pracy zwierząt i ludzi 
pracą maszyn. Wprowadzenie mechanizacji na poziomie podstawowym wy-
odrębniło rodzaj organizacji pracy, który można nazwać rolnictwem 1.0. Za 
rzeczywisty początek rolnictwa 1.0 można uznać pierwsze lata XX wieku. Bar-
dzo pracochłonne prace w rolnictwie wykonywane przez siłę żywą stopniowo 
zastępowano maszynami napędzanymi silnikami spalinowymi, parowymi lub 
elektrycznymi. Nadal jednak zaspokojenie popytu na żywność wymagało dużej 
liczby pracowników. Rolnictwo w tym okresie było w stanie wyżywić ludność, 
ale nadal podstawę gospodarki rolnej stanowiły małe gospodarstwa. W efekcie 
dla 30-procentowej populacji rolnictwo było podstawowym zajęciem.

Wprowadzanie mechanizacji w gospodarstwach stopniowo pozwalało na 
zwiększenie powierzchni upraw i stopniowe zmniejszenie liczby osób potrzeb-
nych do pracy w rolnictwie. Z czasem okazało się, że sama mechanizacja to 
za mało i do dalszego zwiększenia wydajności i produktywności gospodarstw 
konieczne jest intensywne nawożenie oraz wprowadzenie ochrony roślin. 
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Druga rewolucja rolnicza, którą można nazwać rolnictwem 2.0, była związana 
z pojawieniem się stosunkowo tanich sztucznych nawozów oraz selektywnych 
pestycydów. Zmiany związane z wprowadzaniem nowych elementów do łań-
cucha produkcyjnego okrzyknięto mianem „zielonej rewolucji”. Rozpoczęła 
się ona w latach 50. XX wieku, gdy zaczęto stosować duże ilości nawozów 
sztucznych, pestycydów oraz dużą liczbę specjalistycznych maszyn, pozwala-
jących na osiągnięcie większych korzyści przy relatywnie niskich nakładach. 
Dlatego w tym okresie obserwowano gwałtowny wzrost plonów z jednostki 
przeliczeniowej i postępującą konsolidację oraz łączenie gospodarstw.

Równocześnie z wprowadzaniem nawozów i środków ochrony roślin, 
pod koniec lat 50. XX wieku zaczęto coraz częściej zwracać uwagę na brak 
możliwości podnoszenia wydajności upraw tylko przez proste zwiększanie 
dostępności składników pokarmowych w glebie. Rolnictwo 2.0 doszło do 
kolejnej fazy rozwoju, którą było zastosowanie zdobyczy biotechnologii. 
Wprowadzenie nowych odmian roślin przy zastosowaniu obfitego nawoże-
nia dawało zdumiewające efekty. Po okresie, gdy podstawowym celem było 
zapewnienie jak największej ilości żywności, zaczęto zwracać uwagę na jej 
jakość. Okazało się, że intensywne stosowanie środków ochrony roślin i na-
wozów prowadzi w wielu przypadkach do akumulowania się ich pozostałości 
w żywności, a pozostałości nawozów unoszone przez wody powierzchniowe 
skażają inne, często bardzo odległe tereny. Zatem pojawia się pytanie, jak 
ograniczyć ilość stosowanych środków do niezbędnego minimum bez ogra-
niczenia, a nawet przy wzroście wydajności w rolnictwie. 

rysunek 1.1.1. Kolejne fazy rozwoju rolnictwa, opisane słowami kluczowymi dla 
każdego z etapów.
Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedzią na to pytanie jest indywidualizacja podejścia do każdej ro-
śliny i każdego elementu hodowli. Tak, po raz pierwszy pojawia się pojęcie 
rolnictwa 3.0 lub rolnictwa precyzyjnego. Z założenia rolnictwo precyzyjne 
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traktuje indywidualnie każdy obiekt, próbując stworzyć mu optymalne wa-
runki rozwoju. Równolegle z rolnictwem precyzyjnym pojawiła się koncepcja 
rolnictwa zrównoważonego, czyli takiego, które redukuje ilość odpadów 
niewykorzystywanych w procesie produkcyjnym. rolnictwo zrównoważone 
w porównaniu do rolnictwa precyzyjnego ukierunkowane jest na zmniej-
szenie wpływu rolnictwa na obszary pozarolnicze. 

Rolnictwo 3.0, nazywane również rolnictwem precyzyjnym, rozpoczęło 
się w chwili, gdy powszechnie udostępniono sygnał nawigacji satelitarnej. 
Rolnictwo precyzyjne wiąże się następującymi terminami: 

 R Prowadzenie. Pierwsze rozwiązania pojawiły się w połowie lat 90. 
XX wieku, gdy wykorzystywano sygnały pozycjonowania satelitarnego 
do ręcznego prowadzenia pojazdów. Dalsze prace prowadziły do wy-
korzystania technologii w równoległym prowadzeniu opryskiwaczy. 
Pierwsze automatyczne układy prowadzenia pojawiły się pod koniec 
lat 90. XX wieku. Na początku XXI wieku, dzięki zastosowaniu urządzeń 
wspomagających, pojazdy można było nawigować z dokładnością 
do 1 cm.

 R czujniki i sterowanie. W latach 90. ubiegłego wieku kombajny wypo-
sażono w urządzenie monitorujące wielkość plonów w trakcie zbioru. 
System wykorzystywał zespół czujników mierzących wielkość przepływu 
ziarna i wiązał go z lokalizacją na polu. Dzięki temu pojawiły się pierwsze 
mapy plonowania. Również w tym czasie na rynku zaprezentowano 
pierwsze systemy automatyczne do stosowania zmiennych dawek 
nawozów i środków ochrony roślin (ang. variable rate application). 
Niskie ceny nawozów i wysokie koszty wprowadzania tej technologii 
początkowo ograniczały jej powszechność. W początkowych latach 
systemy precyzyjnego dozowania nawozów wykorzystywały informacje 
pozyskiwane z przeprowadzonych prób glebowych. Dopiero powiązanie 
prób glebowych z monitorowaniem wielkości plonu znacznie zwiększyło 
użyteczność tej technologii.

 R telematyka – wyrażenie powstałe z połączenia dwóch słów: teleko-
munikacja i informatyka. Określa ono technologię umożliwiającą ob-
serwację i zmianę parametrów pracy maszyn przy wykorzystaniu sieci 
telekomunikacyjnej jako nośnika informacji. Telematyka pojawiła się 
na początku XXI wieku, wspierana początkowo przez firmy transpor-
towe. Na początku XXI wieku pierwsze systemy telematyczne znalazły 
zastosowanie w rolnictwie. Technologia ta wykorzystuje przesyłanie 
danych głównie za pomocą sieci komórkowych. W rolnictwie precyzyj-
nym wykorzystywana jest to do zdalnej obserwacji ruchu maszyn oraz 
zdalnej ich diagnostyki. Klasycznym przykładem są systemy obserwujące 
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zmiany położenia maszyn na polu. Na podstawie tych zmian można 
bez bezpośredniego kontaktu z operatorem określić wydajność jego 
pracy oraz zużycie środków produkcji. 

 R zarządzanie danymi. Oprogramowanie dedykowane dla rolnictwa 
stało się szeroko dostępne od czasu narodzin komputerów personal-
nych (PC) na początku lat 80. XX wieku. W rolnictwie systemy analizy 
danych wykorzystywane są np. do obliczeń zależności pomiędzy ilością 
wysianych nawozów a uzyskanym plonem. 

Rolnictwo precyzyjne w swoich założeniach ukierunkowane jest na 
wprowadzenie większej dokładności i staranności podczas wykonywania 
wszystkich procesów rolniczych, umożliwia również reagowanie na zmien-
ne lokalne warunki środowiskowe. Nie traktuje zatem pola jako całości, 
a dzieli je na mniejsze obszary, wymagające stosowania dopasowanych do 
warunków procedur. W przypadku produkcji zwierzęcej, warunki dosto-
sowywane są do poszczególnych zwierząt i nie są uśredniane dla całego 
stada. Główną intencją w rolnictwie precyzyjnym jest stworzenie każdej 
roślinie dokładnie takiego środowiska, w którym rozwija się optymalnie, 
z ciągłym monitorowaniem kosztów tak, aby realizować podstawową re-
gułę „więcej z mniej”. 

rysunek 1.1.2. schemat rolnictwa precyzyjnego. 
Źródło: opracowanie własne.
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Rolnictwo 3.0 może być postrzegane, jako wprowadzające coraz bardziej 
zaawansowane i dojrzałe technologicznie rozwiązania do rolnictwa. Głównymi 
celem w przypadku rolnictwa precyzyjnego jest odejście od czystej wydajności, 
w rozumieniu maksymalizacji wielkości plonów, a przejście do zmniejszenia 
kosztów produkcji, przy zachowaniu wysokiej produktywności. 

Zatem rolnictwo precyzyjne może być zdefiniowane jako koncepcja sys-
temowego podejścia do produkcji rolniczej. Takie podejście do rolnictwa 
zakłada poszukiwanie takiej organizacji całego systemu produkcji rolniczej, 
aby uzyskać minimalizację wkładu środków i wysoką wydajność produkcji 
w zrównoważonym systemie produkcji, przy wykorzystaniu w możliwie du-
żym stopniu informacji o procesie produkcyjnym. W tym systemie muszą 
być wykorzystane liczne nowo opracowane technologie, takie jak: geogra-
ficzne pozycjonowanie przestrzenne (GIS), systemy pozycjonowania (GPS), 
elementy mikro- i minikomputerowe, automatyczne sterowanie, systemy 
czujników działające w warunkach terenowych, systemy pozwalające na 
wykonywanie zdalnych obliczeń, zaawansowana obróbka danych i systemy 
telekomunikacyjne. 

Rolnictwo 4.0 jest zbiorem technologii informatycznych wykorzystywa-
nych do optymalizacji przepływu środków i działań. Jego podstawową zaletą 
jest możliwość szybkiej reakcji na zmiany warunków zewnętrznych. Jest to 
możliwe przez szybką analizę danych oraz wnioskowanie na podstawie infor-
macji zebranych nie w jednym gospodarstwie, a w wielu, oraz danych zebra-
nych z otoczenia rolnictwa (np. wzrost popytu na mleko w przetwórniach). 
Niemniej, informacja wyjściowa z systemu analitycznego jest dostosowana 
i kierowana do określonego pojedynczego gospodarstwa. Szybka i optymalna 
reakcja na zmianę warunków produkcji spowodowała, że rolnictwo z rozbu-
dowanymi modułami – telematycznym i analizy danych – nosi nazwę rolnic-
twa inteligentnego (ang. smart farming). Na rysunku 1.1.3 schematycznie 
przedstawiono powiązania między elementami rolnictwa 4.0. Podstawowym 
celem stosowania rolnictwa 4.0 jest maksymalne wykorzystanie możliwości 
produkcyjnych, przy minimalizacji kosztów wytwarzania oraz wpływu produkcji 
roślinnej i zwierzęcej na środowisko.

Nawet najlepsze systemy przesyłania danych nie będą poprawnie praco-
wały, jeżeli będzie brakowało rzetelnej informacji i możliwości precyzyjnego 
sterowania elementami wykonawczymi. Niezbędne jest wprowadzenie 
elementów mechatroniki do maszyn i urządzeń rolniczych. W porównaniu 
do rozwiązań stosowanych w rolnictwie 3.0 (precyzyjnym), rolnictwo 4.0 
(inteligentne) wprowadza wymianę informacji, jako podstawowy element 
systemu organizacji produkcji rolniczej. 
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rysunek 1.1.3. Porównanie rolnictwa 3.0 i rolnictwa 4.0. 
Źródło: opracowanie własne.

W wyniku wprowadzanych zmian sprzęt wykorzystywany w rolnictwie stał 
się jednym z wielu elementów w kompletnym systemie produkcyjnym, ale 
jednym z najważniejszych. Termin rolnictwo 4.0, w analogii do przemysłu 4.0, 
oznacza zintegrowanie wewnętrznej i zewnętrznej sieci transmisji informacji 
podczas produkcji rolniczej. Oznacza to, że informacja w cyfrowej formie 
pojawia się na wszystkich etapach produkcji rolniczej we wszystkich typach 
gospodarstw. Komunikacja z zewnętrznymi partnerami, takimi jak dostawcy 
i końcowi odbiorcy jest również przeprowadzana elektronicznie w sposób 
zautomatyzowany. Wykorzystanie portali internetowych może ułatwiać 
przemieszczanie dużych ilości danych, jak również tworzyć sieć wewnątrz 
gospodarstwa i z partnerami zewnętrznymi. 

Obecnie dostępna jest bardzo duża ilość danych. Jednak sama obecność 
danych i ich dostępność w rolnictwie 4.0 umożliwia uzyskanie wartości do-
datkowej z różnych ich konfiguracji:

 R Dane uruchamiają nowe parametry technologiczne. Rolnictwo 
4.0 pozwala wykorzystać w sposób bardziej efektywny narzędzia 
rolnictwa precyzyjnego. Na przykład, zmienna wydajność techno-
logiczna (VRT), wykorzystując próbkowanie gleby była początkowo 
ograniczona do pojedynczych próbek gleby, ale w trakcie rozwoju 
technologii została udoskonalona przez monitorowanie ilości plonu 
uzyskiwanego z danego fragmentu pola. Następnym krokiem było 
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poprawianie map zmienności wydajności, przez użycie algorytmów 
wykorzystujących dane z wielu obszarów i uwzględniających para-
metry niezwiązane bezpośrednio z samym polem, takie jak rodzaj 
nasion i warunki środowiskowe.

 R Poprawa procesu produkcyjnego, ukierunkowana na maksymalną 
satysfakcję końcowych odbiorców. Dołączenie do łańcucha produkcji 
informacji o wprowadzeniu dodatkowych procesów, przez automa-
tyczne zbieranie danych i ukierunkowana analiza danych pozwalają na 
całkowicie nowy poziom transparentności i oceny bieżących warunków, 
wprowadzając nowe możliwości przy sterowaniu działaniami. 

 R Wsparcie przy podejmowaniu decyzji. Dla otrzymywanych danych 
opisujących przebieg procesu, system ekspertowy jest w stanie prze-
prowadzić analizę danych skierowaną do użytkownika końcowego, która 
mogłaby być trudna lub niemożliwa dla pojedynczych gospodarstw 
przy danych otrzymywanych tylko z jednego gospodarstwa. Rolnik 
podejmując decyzje na podstawie lokalnych pomiarów i doświadczeń 
może wykorzystać doświadczenie innych rolników. Dzięki temu jego 
decyzje powinny uzyskać wyższy poziom wiarygodności.

 R Wymiana danych/ocena. Sieć utworzona z zewnętrznymi partnera-
mi, a szczególnie automatyczna integracja pozyskiwanych danych, 
prowadzi do wydatnego poszerzenia bazy wiedzy i do dobrze prze-
myślanych oraz szybko podejmowanych decyzji. Wartość (algorytmy) 
tworzy się wykorzystując dane zebrane na innych obszarach łańcucha 
produkcyjnego. 

 R Działanie gospodarstw, optymalizacja wartości wejściowych i wyjścio-
wych. Nasiona są optymalnie dobierane do pola i warunków środowi-
skowych, wyposażenie jest optymalizowane do zakresu wykonywanych 
prac. Dane są wykorzystane do zwiększenia wydajności maszyn przez 
uzupełnienie ich o dodatkowe dane technologiczne. 

Rolnictwo 4.0, jest obecnie wdrożone w niektórych obszarach dzia-
łalności rolniczej, np. za pomocą sygnału GPS steruje się ruchem maszyn 
i pojazdów w gospodarstwie, pomiary wymagań nawozowych lub ochrony 
roślin tworzą część kompletnego cyklu produkcyjnego, wykorzystującego 
podłączenie do danych umieszczanych w chmurze. Takie automatyczne 
przetwarzanie danych i kompletna integralność oraz możliwość ciągłego 
przekazywania danych przez sieć dostępna będzie dla rolnictwa i maszyn 
rolniczych już w niedalekiej przyszłości. Do realizacji tej przyszłościowej idei 
wymagane są ukierunkowane wysiłki wszystkich elementów wchodzących 
w skład łańcucha produkcyjnego. 
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1.2. Wizja przemysłu maszyn rolniczych  
z punktu widzenia rolnictwa 4.0

Wytwórcy maszyn rolniczych jako pierwsi skupili się na opracowaniu 
wysoko sprawnych maszyn, które będą odpowiednie dla rolnictwa 4.0. Po-
dobnie, przemysł skupia się na opracowaniu maszyn, które są kompatybilne 
z cyfrową infrastrukturą gospodarstw i mogą wnieść odpowiedni udział do 
optymalizacji procesów produkcyjnych. Wymagania stawiane maszynom 
przystosowanym do pracy w gospodarstwach w systemie rolnictwa 4.0 (smart 
farms) to przede wszystkim: 

 R zdolność do otrzymywania i przekazywania danych oraz informacji 
z czujników i urządzeń przesyłających dane,

 R ułatwianie automatyzacji operacji,
 R umożliwienie optymalnego wykorzystania maszyn,
 R wspieranie operatora sprzętu. 

Podczas gdy w przeszłości przemysł skupiał się przede wszystkim na 
optymalizacji konstrukcji samych maszyn, obecnie zainteresowanie to jest 
stopniowo przesuwane w kierunku optymalnej integracji maszyn rolniczych 
z systemem produkcyjnym. Poza tym, wytwórcy maszyn przenoszą część na-
kładów z opracowywania maszyn na ułatwianie ich obsługi. Dane z czujników 
nie tylko pozwalają na dodatkowe funkcjonalności maszyny w gospodarstwie, 
ale po uruchomieniu dodatkowych funkcjonalności również zwiększają wy-
dajność całych agregatów. Dane pozwalają na lepsze dostosowanie pracy 
maszyn i narzędzi do wykonywanego zabiegu. Wraz z systematycznie prze-
prowadzanymi zabiegami serwisowymi i konserwacjami, wzrasta efektywny 
czas pracy maszyny i zmniejsza się czas przestojów, a więc obniżeniu ulegają 
koszty operacyjne dla rolnika. 

Dla producentów maszyn rolniczych postęp taką ścieżką rozwoju jest 
bardzo istotny i pozwala użytkownikom uzyskać dostęp do danych ze-
branych z maszyn rolniczych w celu poprawienia wykorzystania maszyn 
w gospodarstwie, np. przez dostarczanie danych poprawiających ustawienie 
parametrów pracy maszyny, oraz zróżnicowania projektów maszyn dosto-
sowanych do wniosków wynikających z zebranych przez użytkowników  
danych. 

Rolnictwo 4.0 jest na drodze do kolejnego etapu w ewolucji, polegają-
cego na wprowadzeniu maszyn bezzałogowych i autonomicznych systemów 
decyzyjnych. W rolnictwie 5.0 będą wykorzystywane roboty i pewne formy 
sztucznej inteligencji. 
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1.3. technologie rolnictwa precyzyjnego 

1.3.1. elementy rolnictwa precyzyjnego 

Rolnictwo precyzyjne opiera się na trzech podstawowych elementach:
1. Informacja. Dla współczesnego rolnika najbardziej wartościowe są aktual-

ne i dokładne informacje. Dane powinny zawierać informacje dotyczące: 
charakterystyki upraw, właściwości gleb, wymagań nawozowych, prognozy 
pogody, liczebności występowania chwastów i szkodników, fazy rozwoju 
roślin, oczekiwanej wielkości plonu, niezbędnych zabiegów pozbiorowych 
oraz prognoz marketingowych. Rolnik na każdym etapie uprawy powinien 
mieć możliwość zlokalizowania miejsca, z którego podawane są informa-
cje, właściwej analizy tych danych, a także wykorzystania dostarczonych 
obliczeń i informacji. 

2. technologia. Każdy indywidualny producent musi ocenić, jak nowe tech-
nologie mogą być wykorzystane do jego działań w celu poprawienia efek-
tywności. Na przykład rolnicy mogą wykorzystać komputery osobiste do 
przeprowadzenia analizy i wykorzystania zgromadzonych danych. Informacje 
mogą być łatwo dostępne i wykorzystane do rozwoju strategii działania. 
Przez połączenie komputera z czujnikami zamontowanymi na pojazdach lub 
maszynach rolniczych, rolnik ma możliwość zdobycia dostępu do informacji 
w rzeczywistym czasie i w ten sposób może wykorzystać zdobyte informacje 
do przeprowadzenia zmiany ustawień parametrów pracy urządzenia.

3. system wspomagania podejmowania decyzji jest istotnym składnikiem 
systemu rolnictwa precyzyjnego. Wsparcie decyzyjne jest kombinacją 
tradycyjnych umiejętności zarządzania z technologiami rolnictwa precy-
zyjnego, pozwalającymi użytkownikom na wsparcie przy podejmowaniu 
najlepszych decyzji dla systemu produkcji. 

rysunek 1.3.1. Powiązanie 
poszczególnych elementów 
rolnictwa 4.0. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Zbiory danych w połączeniu z informacją dotyczącą dokładnego miejsca, 
w którym dane zostały pobrane stanowią bazę do tworzenia mapy zmian 
mierzonej wielkości. W przypadku rolnictwa precyzyjnego tworzone są mapy 
następujących parametrów:

 R plonowania (w postaci masy zbioru lub przychodu),
 R dynamiki wzrostu (odczyty z map satelitarnych, ze zdjęć z dronów lub 

wykonane podczas zabiegów ochronnych),
 R rodzaju gleby,
 R zawartości składników odżywczych w glebie (makro i mikro) oraz 

dostępności wody,
 R zagrożenia szkodnikami znajdującymi się w glebie (np. nicienie),
 R zwięzłości i przewidywanego oporu gleby podczas uprawy,
 R zdolności do akumulowania ciepła i pojemności cieplnej gleby.

Przy złożoności obecnie stosowanych technologii produkcji rolniczej, 
optymalizacja działań w celu obniżenia entropii układu, jakim jest pojedyn-
cze gospodarstwo, jasno wskazuje brakujący element układanki czwartej 
rewolucji rolniczej, którym jest pewny i szybki przepływ informacji pomiędzy 
poszczególnymi elementami systemu, przez szeroko stosowane systemy 
zdalnej obserwacji i sterowania, nazywane systemami telematycznymi 
(rys. 1.3.1). 

1.3.2. technologie stosowane w rolnictwie precyzyjnym, 
klasyfikacja (typologia)

W systemach klasyfikacji rolnictwa precyzyjnego można wyróżnić kilka 
metod porządkowania typologii opisujących technologie związane z rolnic-
twem precyzyjnym. Jedna z nich klasyfikuje elementy technologii rolnictwa 
precyzyjnego na trzy kategorie:

1. Urządzenia i czujniki – systemy określania pozycji, czujniki zawartości 
składników glebowych, ilości wody w glebie, prognozowania plonów, 
środowiskowe, przygotowania gleby do siewu, rozmieszczenia nawozu 
w glebie.

2. Systemy analizy danych i wspierania decyzji – standardy i protokoły 
wykorzystywane do monitorowania produkcji, algorytmy przetwarza-
nia danych i wnioskowania dla poszczególnych rodzajów produkcji 
(roślinna, zwierzęca), łatwe do obsługi oprogramowanie.

3. Ogólne systemy oceny pracy gospodarstwa – ocena wpływu produkcji 
na środowisko oraz zastosowania rolnictwa precyzyjnego na poziomie 
gospodarstwa, jako całości.
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Innym podejściem jest wprowadzenie bardziej wszechstronnej typologii, 
przedstawionej na rysunku 1.3.2. Dzieli ona technologie wykorzystywane 
w rolnictwie precyzyjnym na trzy kategorie:

1. Systemy prowadzenia – układy sprzętowe i oprogramowanie po-
zwalające prowadzić pojazdy i maszyny po polu. Zawiera wszystkie 
rozwiązania prowadzenia automatycznego lub semi-automatycznego 
pojazdów i maszyn.

2. Technologie pozyskiwania danych – z czujników zamontowanych na 
maszynach, jak i ze stacjonarnych umieszczonych na ziemi, z systemów 
detekcji wykorzystującej satelity i statki powietrzne, z baz danych 
zbierających i przechowujących dane przestrzenne (w skład danych 
przestrzennych wchodzą mapy plonu, zasobności gleby, pokrycia roślin-

rysunek 1.3.2. Przegląd technologii wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym. 
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nością podłoża, zasobności wodnej gleby) oraz z czujników i systemów 
oceniających dobrostan zwierząt hodowlanych.

3. Technologie wykonawcze – oprogramowanie i sprzęt pozwalający 
na aktywny wpływ na mierzone wielkości. Do tej grupy zaliczane są 
automatycznie sterowane dysze opryskiwaczy, roboty rolnicze, syste-
my siewników nawozowych z automatyczną zmianą dawki nawozów, 
w zależności od informacji zawartych w mapie zasobności gleby.

Wszystkie przedstawione technologie wymagają dostępu do globalnego 
systemu pozycjonowania satelitarnego (GNSS). Systemy pozyskiwania da-
nych i GNSS są systemami wsparcia dla technologii rolnictwa precyzyjnego. 

Przyspieszenie w zakresie rozwoju rolnictwa precyzyjnego można zaobser-
wować w drugiej dekadzie XXI wieku. Działania zmieniające oblicze rolnictwa 
wiążą się z wprowadzeniem do rolnictwa nowych technologii, takich jak:

 R tanie i bardziej odporne na uszkodzenia czujniki i elementy wykonawcze 
(silniki hydrauliczne, elektryczne),

 R obniżenie cen i podniesienie niezawodności urządzeń mikroproceso-
rowych,

 R zwiększenie szybkości transferu danych w sieciach komórkowych,
 R wprowadzenie systemów udostępniania danych i oprogramowania 

umieszczonego w chmurze informatycznej,
 R wprowadzenie narzędzi analizy dużych zbiorów danych (ang. big data 

analytics).
Zastosowanie tych technologii w sprzęcie rolniczym spowodowało poja-

wienie się nowych cech użytkowych, początkowo w ciągnikach i kombajnach, 
a później także w pozostałych maszynach, m.in.: 

 R inteligentne (smart) urządzenia sterujące, komputery pokładowe,
 R zwiększenie liczby czujników pomiarowych pozwalających na kontro-

lowanie i sterowanie większą liczbą parametrów procesowych, 
 R zaawansowane rozwiązania automatyzujące pracę (samodzielne pro-

wadzenie, umieszczanie nasion, opryskiwanie),
 R instalowanie w pojazdach technologii komunikacyjnych wprowadzają-

cych powszechnie technologię telematyczną w rolnictwie.
Zastosowanie tych rozwiązań pozwala na uzyskanie dodatkowej wartości, 

takich jak:
1. Ulepszenie produktów przez wprowadzenie do nich oprogramowania 

z nowymi algorytmami, przeznaczonymi do przetwarzania dostarczonych 
danych na użyteczne informacje. Zastosowanie rozwiązań pozwalających 
na optymalizację pracy maszyny lub narzędzi do lokalnych uwarunko-
wań. Zmniejszenie ryzyka i ograniczenie wrażliwości na zewnętrzne 
niekorzystne uwarunkowania (awarie maszyn, pogoda i choroby). 
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2. Wprowadzenie zamkniętego systemu, z platformami łączącymi dane 
z różnych źródeł i czujników lub wyposażenia oraz dane otrzymywane 
z gospodarstwa lub z zewnętrznych źródeł. Rolnik monitoruje wszystkie 
operacje na desce rozdzielczej, otrzymując informacje w rzeczywi-
stym czasie lub zbliżonym do realnego podejmuje decyzje, bazując 
na ustalonych algorytmach i regułach w celu zwiększenia rezultatu 
finansowego.

3. Współpraca pomiędzy różnymi użytkownikami w łańcuchu produk-
cyjnym – dane są czynnikiem wiążącym pojedyncze systemy (go-
spodarstwa) w celu dostarczania dodatkowej wartości do łańcucha 
producentów żywności.

1.3.3. Podstawowe pojęcia rolnictwa  
precyzyjnego i inteligentnego 

Wiele technologicznych opracowań stworzonych na przełomie wieków XX 
i XXI wpłynęło i znalazło zastosowanie w kolejnych fazach rozwoju rolnictwa. 
Zarówno rolnictwo 3.0 jak i 4.0 wykorzystuje ogromny potencjał związany 
z nowymi technologiami. Atrakcyjność rolnictwa precyzyjnego i inteligentnego 
polega na integracji wszystkich stosowanych technologii w jeden kompletny 
system, który może być wykorzystany na poziomie gospodarstwa rolnego przy 
umiarkowanym obciążeniu osób obsługujących. Poniżej opisano podstawowe 
technologie wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym.

sieci i systemy komputerowe. Połączenie komputerów za pomocą sieci 
lokalnej lub globalnej (internet) jest jedną z najważniejszych technologii 
wykorzystywanych w rolnictwie 3.0 i 4.0. Pozwala to na gromadzenie i prze-
syłanie informacji niezbędnych do prowadzenia analiz przy podejmowaniu 
decyzji. Ogromną rolę odgrywa internet bezprzewodowy, który wypełnił lukę 
pomiędzy dostawcą informacji i użytkownikiem końcowym. W rolnictwie, po-
dobnie jak w innych rodzajach przedsiębiorczości, internet umożliwia szybkie 
dostarczenie informacji o zmianie warunków technologicznych.

systemy globalnego pozycjonowania satelitarnego (Gnss). Umożliwienie 
odbierania poprawnego sygnału wysyłanego przez satelity GNSS otworzyło 
nowe możliwości przy określeniu obiektów w przestrzeni. Niezależnie od 
nazwy sytemu, zasada pracy każdego z nich jest zbliżona. System GNSS jest 
systemem pasywnym, co oznacza, że urządzenia pokładowe mogą odbierać 
tylko sygnały nadawane z satelitów i na podstawie pomiaru czasu, który był 
potrzebny na dotarcie do odbiornika i określają jego odległość od satelity. 
Najbardziej popularnym dostawcą sygnału GNSS jest system GPS. Admini-
stratorem systemu jest amerykańska agencja kosmiczna. W skład systemu 
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wchodzi 31 satelitów, rozmieszczonych na orbitach kołowych o nachyleniu 
55° względem płaszczyzny równika. Innym dostawcą sygnału satelitarnego jest 
rosyjski system GLONASS, składający się z 29 czynnych i zapasowych sateli-
tów. Satelity rozmieszczone są na orbitach kołowych pod większym kątem niż 
satelity GPS, wynoszącym 64,8° względem płaszczyzny równika. W 2020 roku 
powinien wejść do użytkowania europejski system GNNS o nazwie GALILEO. 
Wśród innych systemów dostępnych na rynku światowym należy wymienić 
chiński system BEIDOU, który docelowo ma się składać z 35 satelitów, stając 
się systemem ogólnoświatowym. Lokalne systemy GNSS to: indyjski system 
o nazwie NAVIC, składający się z 7 satelitów. System ten jest użytkowany 
tylko w rejonie półwyspu indyjskiego. Innym lokalnym systemem nawigacji 
jest system japoński o nazwie QZSS, stanowiący uzupełnienie systemu GNSS 
i wykorzystywany jest w rejonie Wschodniej Azji i Oceanii, poprawiając do-
kładność systemu GNSS (GPS).

GPs (ang. Global Positioning System) – nazwa jednego z globalnych sys-
temów GNSS opracowanego w USA. Nazwa GPS jest często przypisywana do 
każdego systemu lokalizacji satelitarnej GNSS, stanowiąc synonim skrótu GNSS. 

DGPs (ang. Differential Global Positioning System) jest szczególnym 
przypadkiem systemu GNSS, opracowanym w celu zwiększenia dokładności 
i szybkości pozycjonowania odbiornika. Opracowanie znalazło zastosowanie 
w systemach mobilnych wymagających dużej dokładności pomiaru położenia. 
System DGPS składa się z odbiornika sygnału GNSS oraz dodatkowo stacjo-
narnego odbiornika umieszczonego w miejscu o dobrze określonej lokalizacji. 
Znając dokładnie jego umieszczenie, odbierając sygnał z satelitów można 
określić różnicę pomiędzy znaną lokalizacją odbiornika i chwilowo wskazy-
waną przez sygnał odebrany z satelitów. Dzięki temu można określić błędy, 
które pojawiły się w czasie transferu sygnału pozycjonowania z satelity do 
odbiornika. Różnica pomiędzy chwilową pozycją odbiornika a jego rzeczywistą 
lokalizacją jest błędem określenia pozycji dla wszystkich urządzeń nawigacji 
satelitarnej w najbliższej okolicy. Dlatego w celu usunięcia tego błędu odbiornik 
wysyła sygnał zawierający wartość poprawki dla danego rejonu. Sygnał tej 
poprawki nosi nazwę sygnału poprawki różnicowej, gdyż informuje o różnicy 
pomiędzy sygnałem odbieranym przez urządzenia i rzeczywistym ich poło-
żeniem. Odebranie poprawki różnicowej jest automatycznie uwzględniane 
przez odbiorniki umieszczone na pojazdach lub maszynach. 

stacja rtK (ang. Real Time Kinematics) jest jednym z możliwych rozwią-
zań technicznych wytwarzających sygnały poprawki różnicowej. Stacja RTK 
pozwala szybko uzyskać centymetrowe dokładności prowadzenia pojazdu 
w określonych warunkach i nie zachodzi potrzeba korzystania z innych źródeł 
poprawki różnicowej. Wadą rozwiązania jest stosunkowo niewielki zasięg stacji. 
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teledetekcja – zdalne systemy pomiarowe stanowią jeden z wyróżników 
rolnictwa precyzyjnego, przede wszystkim dzięki możliwości wykonywania 
pomiarów wybranych parametrów bez konieczności przebywania w pobliżu 
czujników. Dzięki temu możliwe jest ich kontrolowanie w długich okresach. 

system przestrzennej informacji geograficznej (GIs) jest komputero-
wym systemem pozyskiwania i przechowywania danych geoprzestrzennych. 
Dane geoprzestrzenne są to informacje wiążące dwie wielkości: położenie 
geograficzne i badaną wielkość. Typową daną GIS jest np. średnia liczba cią-
gników użytkowanych w powiatach danego województwa. Liczba ciągników 
jest przypisana do danej współrzędnej, jaką jest powiat. Dane te mogą być 
później wykorzystane przez system do ich przetwarzania w celu uzyskania 
przestrzennego zobrazowania danej wielkości. System GIS umożliwia anali-
zowanie informacji i umieszczanie ich na mapach, które pozwalają na lepsze 
zrozumienie interakcji zachodzących pomiędzy wielkościami mierzonymi na 
polu. Dzięki mapom opracowanym przez oprogramowanie pracujące w sys-
temie GIS, można porównać rozkład wielkości uzyskanego plonu na polu 
z rozkładem ilości nawozów dostarczonych do gleby. Niewątpliwą zaletą 
systemu GIS jest możliwość gromadzenia kolejnych danych w następnych 
okresach. Dzięki temu możliwa jest obserwacja zmian w dłuższym czasie.

systemy wspomagania decyzji (ang. Spatial Decision Suport System – 
sDss). Przestrzenne systemy wspomagania decyzji mają pomóc plantatorom 
w rozwiązywaniu złożonych problemów przestrzennych i w podejmowaniu 
decyzji dotyczących planowania nawadniania, nawożenia, stosowania regu-
latorów wzrostu roślin i innych środków chemicznych. Przestrzenne systemy 
wspomagania decyzji ewoluowały równolegle z systemami wspomagania 
decyzji. 

Ponadto, aby skutecznie wspierać proces decyzyjny w przypadku złożonego 
problemu przestrzennego system umożliwia:

 R zmienne dawkowanie nawozów i środków ochrony roślin (ang. va-
riable rate application) – najbardziej zaawansowany technologicznie 
składnik rolnictwa precyzyjnego. W swoim działaniu wykorzystuje 
systemy GIS oraz wskaźniki i sensory umieszczone na siewnikach 
nawozowych i opryskiwaczach do zmiany dawki nawozów lub środka 
ochrony roślin w zależności od potrzeb. 

 R mapy plonowania i zasobności gleby – mapowanie plonów i prób-
kowanie gleby jest jednym z podstawowych elementów kojarzonych 
z rolnictwem 3.0. Mapy plonów są tworzone dzięki przetwarzaniu 
danych zebranych z czujników umieszczonych w kombajnach, łączo-
nych z informacją dotyczącą położenia pojazdu w chwili odczytywania 
wartości przepływu.
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1.4. zalety i ograniczenia rolnictwa precyzyjnego

Każda nowa technologia stosowana w systemie produkcji związana jest 
z korzyściami, które wnosi do procesów produkcyjnych. Korzyści związane 
z wprowadzeniem nowych rozwiązań napotykają jednak na pewne bariery 
przed ich masowym upowszechnieniem. Ograniczenia te mogą być tymczaso-
we – np. związane z brakiem infrastruktury technicznej, lub trwałe – związane 
z nieprzystosowaniem wprowadzanej technologii do warunków lokalnych. 
W przypadku rolnictwa 4.0 czasowym ograniczeniem jest np. brak dostępu 
do sieci GSM i brak możliwości szybkiej transmisji sygnału. Ograniczenie to 
może być usunięte przez rozbudowę lokalnych przekaźników. Ograniczenia 
stałe związane są z trwałymi rozwiązaniami uniemożliwiającymi stosowanie 
określonej technologii, np. zakaz upraw roślin modyfikowanych genetycznie. 
Stałe ograniczenia mogą po pewnym czasie stać się tymczasowymi. 

1.4.1. Korzyści wynikające ze stosowania rolnictwa precyzyjnego 

Pojazdy, urządzenia pomiarowe i systemy sterujące rozwijały się przez 
ostatnie lata niezwykle dynamicznie. Czujniki umieszczone na maszynach 
i pojazdach rolniczych obecnie są w stanie mierzyć wartości wielu parame-
trów. Użytkownik ma możliwość tworzenia różnych zestawień, bazując na 
wielkościach pomiarowych, takich jak: wydajność pracy maszyny, wielkość 
uprawionego obszaru, zużycie paliwa i ilość środków wykorzystanych na jed-
nostkę powierzchni. Automatyczne systemy sterowania sekcjami roboczymi 
stanowią technologię, która jest jednym z najważniejszych osiągnięć techno-
logicznych w rolnictwie precyzyjnym. Wykorzystanie sygnału GPS wspólnie 
z automatycznym sterowaniem sekcjami, pozwala na lokalizację maszyny na 
polu i zapisywanie wielkości uprawionego obszaru. Jeżeli maszyna przemiesz-
cza się po obszarze poprzednio uprawionym, system automatycznie wyłącza 
właściwe sekcje (dysze opryskiwacza lub elementy robocze narzędzia), tak 
aby uniknąć nakładania się zabiegów. Uzupełnienie systemu kontroli sekcji 
roboczych z układem wspomagania toru jazdy, np. systemem automatycz-
nego prowadzenia, zwiększa zakres stosowania technologii, jak i korzyści, 
które mogą się pojawić.

Najbardziej znacząca korzyścią związaną ze stosowania systemu sterowania 
sekcjami roboczymi jest zmniejszenie nakładania się opryskiwanych obszarów. 
Na dużych areałach i polach o nieregularnym kształcie istnieje wysokie ryzy-
ko nakładania się zabiegów przy stosowaniu środków chemicznych, dlatego 
opisywana technologia pozwala na obniżenie kosztów ponoszonych w trakcie 
zabiegów ochronnych. 
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rysunek 1.4.1. Kształt pola decyduje również o korzyściach wynikających 
z wprowadzenia metod rolnictwa precyzyjnego. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie1. 

Na rysunku 1.4.1 przedstawiono kształty czterech pól, na których wy-
konano zabieg opryskiwania, stosując 24-metrowej szerokości samojezdny 
opryskiwacz i 16-rzędowy automatyczny siewnik. W tabeli 1.4.1 przedsta-
wiono wyniki uzyskane przy stosowaniu urządzeń wyposażonych w system 
automatycznego wyłączania sekcji roboczych. Otrzymane wyniki wskazują 
na 2,16% zmniejszenie kosztów materiału siewnego. Przeciętne zmniejszenie 
nakładania się zabiegów na badanych polach przy wykorzystaniu technologii 
kontroli sekcji roboczych wynosiło 9% w przypadku zabiegów wykorzystujących 

1 Shockley, J., Dillon, C.R., Stombaugh, T. & Shearer, S. 2012. Whole farm analysis of au-
tomatic section control for agricultural machinery. Precision Agriculture. 13(4):411–420.

Pole A – o regularnym kształcie 
 i powierzchni 40 ha

Pole B – o regularnym kształcie 
i powierzchni 4 ha

Pole C – nieregularny kształt 
i powierzchni 3 ha

Pole D – nieregularny kształt  
i powierzchni 100 ha
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opryskiwacz i 6% w przypadku siewnika. W wielu praktycznych doświadcze-
niach otrzymywano lepsze wyniki, przemawiające na korzyść automatycznych 
systemów sterowania sekcjami roboczymi. 

tabela 1.4.1. Wpływ zastosowania systemu sterowania sekcjami roboczymi na 
udział dublowania podczas wykonywana zabiegów roboczych 

zabieg
Kształt a
(40 ha)

Kształt B
(4 ha)

Kształt c
(3 ha)

Kształt D 
(100 ha)

nakładanie się obszarów 

Wykonanie oprysku

Brak sterowania sekcjami (%) 4,43 12,62 16,96 4,77

Niezależne sterowanie 10 sekcjami (%) 0,56 1,30 1,73 0,49

siew punktowy

Brak sterowania sekcjami wysiewają-
cymi 2,31 7,27 12,83 2,44

Indywidualne sterowanie sekcjami 0,15 0,47 080 0,15

Źródło: obliczenia własne.

Warto zauważyć, że niezależnie od wielkości pola wprowadzenie sterowa-
nia sekcjami roboczymi przynosi znaczne zmniejszenie udziału nakładających 
się powierzchni. Informacje o położeniu agregatu otrzymane za pomocą 
systemu pozycjonowania, mogą być wykorzystanie nie tylko do prowadzenia 
pojazdu. Wyposażenie sadzarek w czujniki optyczne oraz systemy analizy 
danych ułatwia wykonanie precyzyjnych map zasiewów, z równoczesną 
kontrolą zachwaszczenia. 

tabela 1.4.2a. oczekiwane korzyści środowiskowe wynikające z procesów 
stosowania rolnictwa precyzyjnego

Proces technika oczekiwane korzyści

Harmonogramowa-
nie wykonania prac 
w najlepszych wa-
runkach pogodowych

Automatyczne pro-
wadzenie maszyn 
wspomagane GNSS/
GPS.

Zmniejszenie ugniatania gleby. 
Zmniejszenie śladu węglowego 
(carbon footprint), wynikającego 
z 10% zmniejszenia zużycia paliwa 
w czasie zabiegów polowych.

Pozostawienie ciągłej 
okrywy roślinnej 
w ustalonych miej-
scach i na granicach 
pól

Automatyczne pro-
wadzenie i uprawa 
konturowa na pochy-
łych terenach.

Zmniejszenie rocznej erozji gleby 
z 17 t/ha do najwyżej 1 t/ha. 
Zmniejszenie spływu wody po-
wierzchniowej i nawozów z pól. 
Zmniejszenie ryzyka podtopień. 
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Proces technika oczekiwane korzyści

Zmniejszenie lub 
spowolnienie spływu 
wody z międzyrzędzi

Mikrotamy i mikro-
zbiorniki pomiędzy 
redlinami (powiązane 
grzbiety).
Redliny dookoła ob-
rysu pola.

Zmniejszenie uciekania osadów
Ograniczenie wypływu nawozów.

Zachowanie odpo-
wiedniej odległości 
przy stosowaniu 
nawożenia i ochro-
ny chemicznej od 
zbiorników i cieków 
wodnych

Automatyczne pro-
wadzenie pojazdów 
wykorzystujące infor-
macje GIS. 
Sterowanie sekcjami 
opryskiwaczy i roz-
rzutników nawozu. 

Uniknięcie bezpośredniego zanie-
czyszczenia wód powierzchnio-
wych.

Źródło: pracowanie własne.

tabela 1.4.2b. oczekiwane korzyści środowiskowe wynikające z procesów 
stosowania rolnictwa precyzyjnego

Proces technika oczekiwane korzyści

Uniknięcie nakła-
dania się zbiegów: 
oprysków pestycyda-
mi i nawożenia

Indywidualne stero-
wanie sekcjami opry-
skiwaczy i rozrzutni-
kami nawozów

Zmniejszenie wprowadzania nad-
miernej ilości związków chemicz-
nych do gleby i zanieczyszczenia 
wód gruntowych

Stosowanie zmiennej 
dawki nawozu 

Dostosowanie dawki 
i składu nawozu do 
wymagań glebowych 
(mapa zapotrzebo-
wania) 
Właściwa dla uprawy 
głębokość aplikowa-
nia nawozu 

Zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych.
Zmniejszenie emisji azotu do at-
mosfery, lepsze zachowanie azotu 
w glebie

Precyzyjne nawod-
nienie

Mapa zawartości 
wody

Uniknięcie nadmiernego zużycia 
wody lub przesuszenia Zmniejsze-
nie zużycia wody użytkowej

Punktowe opryski 
herbicydami

Wykrywanie chwa-
stów, 
on-line lub mapy za-
chwaszczenia

Zmniejszenie zużycia herbicydów 
dzięki wykorzystaniu map za-
chwaszczenia ( w zbożach ozimych 
redukcja wynosi od 6 do 81% dla 
herbicydów przeciwko chwastom 
dwuliściennym i 20-79% przeciwko 
chwastom jednoliściennym). 
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Proces technika oczekiwane korzyści

Zmniejszenie o 152-17,5% na 
powierzchniach, w których wyko-
rzystano automatyczne sterowanie 
sekcjami na belce opryskiwacza 
w stosunku do rozwiązań przy bra-
ku sterowania

Wczesne i precyzyjna 
identyfikacja zagro-
żenia działaniami 
szkodników lub wy-
stąpieniem chorób 
grzybowych

Wykrywanie zagro-
żenia:
wieloczujnikowe 
systemy identyfikacji 
optycznej:

 � sensory wykry-
wające zarodniki 
w powietrzu,

 � sensory związków 
lotnych

Zmniejszenie zużycia pestycydów 
przy poprawnym procesie identyfi-
kacji i dobrym modelu decyzyjnym 
(możliwa oszczędność ilości pesty-
cydu do 85%)

Precyzyjnie prowa-
dzone opryski sadów 
i winnic

Czujniki wykrywania 
wielkości i kształtu 
drzew
Sterowanie dyszami 
opryskiwaczy

Zmniejszenie wykorzystania pesty-
cydów do 20-30%.
Zmniejszenie obszaru wykorzysta-
nia oprysku od 50 do 80%

Zmienna ilość nawo-
żenia azotem zgod-
nie z wymaganiami 
upraw i warunkami 
pogodowymi

Wykorzystanie 
wskaźnika CVI (Crop 
Vegetation Index)
Mapa zasobności 
gleby

Poprawa wykorzystanie azotu 
Zmniejszenie resztek niewykorzy-
stanego azotu w glebie do 30-50&

Zmienna dawka na-
wożenia fosforem 
zgodnie z wymaga-
niami roślin i warun-
kami pogodowymi

Wykorzystanie 
wskaźnika CVI
Mapa zasobności 
gleby

Poprawia wykorzystanie i zatrzy-
manie fosforu w glebie o 25%

Oszacowanie ilości 
biomasy w uprawie

Wskaźnik CVI Reguluje poprawne dawki fungicy-
dów dopasowując do ilości bioma-
sy w uprawie

Zmniejszenie ilości 
mykotoksyn 

CVI i oszacowanie za-
grożenia chorobami 
grzybowymi

Optymalizacja dawki nawozu 
i fungicydów zmniejsza wysokość 
ryzyka wystąpienia chorób na polu 
na obszarach o wysokiej gęstości 
uprawy 

Źródło: pracowanie własne.
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1.4.2. ograniczenia związane z wprowadzeniem  
metod rolnictwa 

Podstawową wadą związaną z wprowadzeniem metod rolnictwa 3.0 
i 4.0 są wysokie koszty przystosowania maszyn starego typu do współpracy 
z urządzeniami pomiarowo-sterującymi. W wielu przypadkach nie jest możliwe 
zainstalowanie takich urządzeń bez ingerencji w system konstrukcji pojazdu. 
Przykładem może być instalowanie systemu automatycznego prowadzenia 
w ciągnikach niewyposażonych w system wspomagania układu kierowniczego. 
W takim przypadku konieczny jest montaż dodatkowych siłowników wspo-
magających układ kierowniczy. Koszty dopasowania maszyn i urządzeń wyko-
rzystywanych w gospodarstwie mogą stanowić nawet do 50% ich wartości. 

Kolejnym ograniczeniem jest brak zasięgu sieci komórkowej i internetowej. 
Ze względu jednak na stały rozwój tych mediów, niedogodność ta przestaje 
być problematycznym elementem.

Jednym z poważniejszych problemów jest brak odpowiednich baz diagno-
stycznych i naprawczych przystosowanych do napraw i kalibracji systemów 
pomiarowych.

1.4.3. Pytania sprawdzające opanowanie materiału

1. Jakie są podstawowe elementy rolnictwa precyzyjnego.
2. Wymień różnice pomiędzy rolnictwem 3.0 i 4.0
3. Jak stosowanie rolnictwa 3.0 i 4.0 wpływa na zmniejszenie obciążenia 

środowiska naturalnego? 



2. MEChATRONIkA w ROlNICTwIE 

W rozdziale będą przedstawione i wyjaśnione takie pojęcia, jak: czujnik, prze-
twornik, standardy transmisji danych (analogowych, cyfrowych), a także pojęcia 
przetworników pasywnych (np. prędkości kątowej) i aktywnych. Przedstawione 
zostaną skróty i oznaczenia tych elementów stosowane na rysunkach warsztato-
wych. Opisane zostaną również pojęcia metrologiczne, m.in.: zakres pomiarowy, 
dokładność, zakres wskazań i stabilność wskazań. W dalszej części rozdziału opisa-
ne będą rodzaje czujników do pomiaru wielkości wykorzystywanych w rolnictwie 
(temperatury, pH, wilgotności itp.), a wraz z opisem i rysunkami przedstawione 
zostaną ich typowe zastosowania w formie schematów. W kolejnej części opi-
sane będą układy sterujące wykorzystujące sygnały dostarczane z przetworni-
ków. Opis dotyczył będzie różnych rozwiązań sterowników i kontrolerów, wraz 
z przykładowymi oznaczeniami połączeń. Kolejnym elementem rozdziału będzie 
opis elementów wykonawczych, tj. siłowników i silników, obejmujący elementy 
hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne. 

Wykorzystanie mechatroniki w rolnictwie można już zauważyć w połowie 
lat 80. ubiegłego wieku, gdy badania nad zautomatyzowanymi systemami 
zbioru owoców przedstawiono w Japonii, Europie i USA. Od tego czasu 
został osiągnięty imponujący postęp w rozwoju zaawansowanych czujników 
i systemów odbiorczych, w nawigacji i planowaniu, w rozwoju systemów 
siłowych, w tym manipulatorów oraz systemów rozpoznawania i uczenia, 
a w końcu w rozwoju pełnych systemów przesyłania danych i komuniko-
wania pomiędzy systemami mechatronicznymi. Postęp w tych dziedzinach 
pozwolił na realizację nowych, złożonych zadań, nawet w dynamicznym 
i stawiającym duże wyzwania środowisku, jakim jest rolnictwo, jednocześnie 
tworząc systemy składające się układów otwartych na innowacje, przez 
wprowadzanie szerokiego zakresu kompleksowych i łączonych operacji, 
takich jak: siew, pielęgnacja, zbiór zbóż, przechowywanie ziarna. Postęp 
w budowie i wykorzystaniu układów mechatronicznych może przyczynić 
się do zwalczenia wielu problemów stojących obecnie przed produkcją 
rolniczą, takich jak:

 R optymalizacja wykorzystania środków produkcji, dzięki dostarczeniu 
precyzyjnych danych pomiarowych; 

 R autonomiczność i samodzielne przemieszczanie się w terenie rolniczym;
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 R akwizycja i przetwarzanie danych w sadach i wielkoobszarowej pro-
dukcji roślinnej;

 R optymalizacja procesów produkcji w inspektach i szklarniach; 
 R nowa koncepcja rozumienia otoczenia związana ze zmianami w po-

strzeganiu i geometrii środowiska, takich jak ochrona środowiska;
 R nowy sposób uczenia i elastyczne podejście do zmieniającego się 

środowiska (z powodu sezonowości i zmian pogody wymagane jest 
dostosowanie działań do różnych upraw);

 R nowe technologie zarządzania zasobami, ze specjalnym naciskiem na 
technologie ograniczające zużycie energii;

 R optymalizacja stosowania środków i zasobów w intensywnym gospo-
darowaniu. 

Technologie mechatroniczne łączą kilka kluczowych obszarów wiedzy 
(rys. 2.1.1), takich jak m.in. pozyskanie danych przez wykorzystanie systemów 
czujników. Systemy czujników dostarczają dane do układów analitycznych, 
a te przekazują impulsy do systemów mechanicznych. Wykonanie pracy przez 
elementy wykonawcze jest kontrolowane przez zespoły czujników. 

rysunek 2.1.1. Mechatronika synergicznie łączy różne dyscypliny. 
E – systemy elektroniczne, M – systemy mechaniczne, S – rozwiązania technologii in-
formatycznych.

2.1. Pojęcie mechatroniki

Mechatronika jest działem nauki zajmującym się synergicznym połącze-
niem elementów związanych z mechaniką precyzyjną elektronicznych syste-
mów sterujących i systemów analizy danych wykorzystywanych w systemach 
produkcyjnych. Czym jest zatem mechatronika. Pojęcie mechatroniki powstało 
w latach 70. XX wieku, w japońskiej fabryce Yasakawa Electric Company i może 
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być zdefiniowane, jako wykorzystanie technologii komputerowej i elektroniki 
do sterowania działaniem elementów mechanicznych.

rysunek 2.1.2. Pochodzenie określenia mechatronika. 

Bezpośrednio samo określenie powstało przez połączenie dwóch słów: 
mechaniki i elektroniki (rys. 2.1.2). Pierwszym pytaniem, jakie się nasuwa 
po zapoznaniu się z definicją mechatroniki jest: czy mechatronika nie jest 
przykładem znanych od dawna rozwiązań hybrydowych? Oczywiście, że 
nie! Zanim wyjaśniona zostanie różnica pomiędzy pojęciami, należy przy-
toczyć rozszerzoną definicją mechatroniki, którą przedstawił W. Bolton2 
w opracowaniu wydanym w 1999 roku. Określa on system mechatroniczny 
nie tylko, jako połączenie mechanicznych i elektronicznych systemów, ale 
integralne ich scalenie na poziomie poszczególnych elementów systemu. 
Układy te wchodzą w interakcje pomiędzy sobą, wpływając i uzupełniając 
siebie w działaniach. 

Układ hybrydowy to układ łączący kilka różnych, niezależnych technologii 
w jednym systemie. W układzie hybrydowym każda z tych technologii jest 
strukturalnie od siebie oddzielona. Przykładem takiego układu może być 
dobrze znany napęd hybrydowy stosowany w samochodach. W układzie tym 
energia jest otrzymywana w wyniku pracy silnika spalinowego lub z baterii 
akumulatorów (rys. 2.1.3a). Praktycznie, pojazd może poruszać się korzystając 
z każdego z tych źródeł niezależnie. W przypadku układu mechatronicznego 
(rys. 2.1.3b) konstrukcja napędu nie daje możliwości niezależnego wykorzy-
stania źródeł energii. Oba rozwiązania mają na celu uzyskanie przy różnym 
obciążeniu silnika jak najwyższej jego sprawności pracy. 

Dzięki wsparciu przez układy elektroniczne i czujniki pomiarowe nowej 
generacji, systemy mechatroniczne są w stanie osiągnąć lepsze parametry 
pracy i wyższą niezawodność, przy niższej cenie w porównaniu z oddzielnie 
zestawianymi układami. 

2 Bolton W. 1999. Mechatronics: Electrical control systems in mechanical and electrical 
engineering, 2nd Ed., Addison-Wesley Longman, Harlow, England.
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rysunek 2.1.3. Dwa rozwiązania układu napędowego: (a) system hybrydowy 
i (b) układ mechatroniczny. 
A – alternator, P – prostownik, DC/DC – kontroler akumulatorów, S – sterownik/prze-
twornik, SE – silnik elektryczny, PG – przekładnia mechaniczna.

Mechatronika może być również postrzegana, jako zamiana części elemen-
tów mechanicznych na elektroniczne lub wspomaganie mechaniki elementami 
elektronicznymi. Na przykład, we współczesnych silniach diesla mechaniczny 
system sterowania wtryskiem paliwa został zastąpiony elektronicznym syste-
mem wtrysku paliwa. Taka zamiana spowodowała wzrost sprawności ogólnej 
silników wysokoprężnych i zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń. 
Mówienie o mechatronice, jako połączeniu tylko tych dwóch obszarów jest 
obarczone dużym błędem. 

Już z przedstawionej wyżej definicji systemu mechatronicznego wynika, 
że do pracy systemu potrzebne są trzy podstawowe grupy elementów: 

1)  zespół urządzeń, który jest w stanie stwierdzić, jaki poziom osiąga 
obserwowana wartość, 

a)

b)
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2)  zespół oceniający, jakie działanie należy podjąć dla wartości zmierzo-
nego parametru, 

3)  zespoły wykonawcze, które sterują urządzeniem mającym wpływ ma 
mierzoną wielkość. 

Na rysunku 2.1.4. Przedstawiono schemat ideowy kompleksowego systemu 
mechatronicznego. Na schemacie można wyróżnić dwie podstawowe części: 
mechaniczną i elektroniczną. Część mechaniczna odpowiada za wykonywanie 
działań i zbieranie sygnałów pomiarowych, a część elektroniczna analizuje 
dane i podejmuje decyzje. 

rysunek 2.1.4. zestawienie elementów wykorzystywanych w systemach 
mechatronicznych.

2.2. Pojęcia stosowane w układach mechatronicznych

Do podjęcia jakiejkolwiek decyzji w procesie regulacji i następnie jej 
wykonaniu, niezbędna jest informacja o stanie procesu, którym zamierza się 
sterować. Czujniki i przetworniki są urządzeniami dostarczającymi informacji 
do systemu, informującymi o przebiegu zmian wartości istotnych dla procesu 
wielkości. W dalszej części opracowania bardzo często będą pojawiać się dwa 
podstawowe pojęcia: zmierzona wielkość oraz wartość zmierzonej wielkości.
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zmierzona wielkość lub wielkość pomiarowa to pewna cecha, która jest 
jednoznacznie zdefiniowana i jest poddawana ocenie. Taką wielkością może 
być np. długość, jasność obiektu lub liczba kwasowa pH. Wielkość pomia-
rowa zdefiniowana jest jednoznacznie przez jej nazwę i jednostkę, w której 
jest wyrażania. Np. masa obiektu jest nazwą pewnej wielkości, jej jednostką 
w układzie SI jest kilogram (kg).

Wartość zmierzonej wielkości lub wartość wielkości pomiarowej. Pomiar 
wartości mierzonej wielkości jest czynnością. Dzięki wykonaniu czynności 
pomiarowej, można stwierdzić, że w chwili pomiaru wielkość mierzona 
miała wartość z pewnego przedziału a ≤ x ≤ b. Można zatem obserwować 
wielkości, takie jak: długość elementu, temperaturę, liczbę kwasową pH itp. 
Obserwując określoną wielkość, można odczytać osiąganą przez nią wartość, 
np. dla wielkości mierzonej – temperatury – wartością zmierzoną może być 
np. 80°C. Poprawny opis wyniku uzyskanego pomiaru temperatury powinien 
określać wielkość oraz zmierzoną wartość i brzmieć: „wartość zmierzonej 
temperatury wynosi 80°C”. 

Każdy pomiar mierzonej wielkości obarczony jest pewnym błędem, 
wynikającym z techniki pomiaru lub określonych cech urządzenia pomiaro-
wego. W przypadku urządzeń pomiarowych wprowadzono określenie klasy 
dokładności. Klasa dokładności określa wyrażony w procentach maksymalny 
błąd pomiaru wielkości mierzonej w odniesieniu do zakresu pomiarowego 
przyrządu. 

Przykład: Na wyświetlaczu monitora woltomierza pojawił się napis: „20 V”, 
w tym przypadku wyświetlacz wskazuje, że wyświetla wielkość napięcia opi-
saną w jednostce „Volt”, a wartość zmierzonej wielkości wynosi 20 jednostek.

Przykład: Woltomierz o zakresie pomiarowym U = 100 V charakteryzuje 
się wskaźnikiem klasy wynoszącym ∆ = 0,1. W tym przypadku maksymalna 
wartość błędu pomiaru wynosi:

sygnałem pomiarowym nazywa się przebieg dowolnej wielkości fizycz-
nej, mający dwa elementy: nośnik i parametr informacyjny. W przypadku 
suwmiarki sygnał pomiarowy to położenie linii podziałki i noniusza. Położe-
nie wskaźników linii jest nośnikiem, parametrem informacyjnym jest odczyt 
wartości naniesionych na skali suwmiarki. Z punktu widzenia sposobu prze-
syłania i zapisu informacji w sygnale, można wyróżnić dwie grupy sygnałów: 
analogowe lub dyskretne. 

sygnał analogowy – jest to sygnał ciągły, który w pewnym zakresie 
pomiarowym może przyjmować nieskończenie wiele wartości. Przykładem 
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odczytu sygnału analogowego jest odczyt z tarczy miernika wyposażonego 
w odczyt wskazówkowy. W zależności od kąta patrzenia na wskaźnik, inter-
pretacja jego wskazania może być różna. Wykorzystanie sygnału analogowego 
w systemach cyfrowych jest możliwe dopiero po jego cyfryzacji, w tym celu 
wykorzystywane są przetworniki analogowo-cyfrowe.

sygnał dyskretny – jest sygnałem powstającym w czasie wykonywania 
obserwacji wielkości mierzonej w pewnych odstępach czasu, jest zatem 
sygnałem nieciągłym. Sygnał ten określany jest jako sygnał nieciągły, 
przyjmujący wartości tylko co pewien czas. Podobnie jednak jak sygnał 
analogowy może przyjmować nieskończenie wiele wartości, w pewnym 
zakresie pomiarowym. O takim sygnale mówi się, że jest „nieskwantowany”. 
Sygnałem dyskretnym posługujemy się bardzo często w równaniach ma-
tematycznych, rysując przebieg funkcji. Jeżeli do wzoru podstawi się tylko 
wybrane wartości, to otrzymuje się wykres punktowy. Wykres punktowy 
jest dyskretnym obrazem funkcji ciągłej. Bardzo łatwo można przejść do 
wykresu analogowego, łącząc kolejne punkty ze sobą. Jest tylko warunek, 
aby w procesie dyskretyzacji uzyskać odpowiednią gęstość punktów. Więcej 
o doborze liczby punktów opisano przy omawianiu częstości próbkowania 
w dalszej części rozdziału. 

sygnał kwantowany – jest sygnałem dyskretnym pod względem ampli-
tudy, czyli wartość amplitudy przyjmuje określoną, skończoną liczbę stanów. 
Kwantowanie przebiegu sygnału analogowego polega na przyporządkowaniu 
każdemu zbiorowi zmierzonych danych, skończonej liczby poziomów ampli-
tudy, odpowiadającym dyskretnym wartościom od zera do pełnego zakresu. 
W większości przypadków w przetwornikach wykorzystywany jest algorytm 
kwantowania równomiernego. Algorytm kwantowania równomiernego opi-
sany jest wzorem:

gdzie: Y – jest wartością wyjściową z układu kwantującego, X – jest wartością 
sygnału analogowego na wejściu układu kwantującego z przedziału (Xmax , Xmin), 
n – jest liczbą bitów opisujących wartość analogowej wielkości mierzonej, 
q – jest wielkością przedziału kwantowania, , ent(x) –oznacza 
cześć całkowitą z liczby rzeczywistej (x). Kwantowanie sygnału analogowego 
zmienia go na tyle, że nie ma możliwości idealnej konstrukcji sygnału analo-
gowego. Proces kwantyzacji jest procesem stratnym.

Przykład: Obliczyć, jakie napięcie będzie wskazywał woltomierz cyfrowy 
o zakresie pomiarowym od 0 do 5 V, jeżeli zastosowano w nim kwantyfika-
tor 3-bitowy. Wartość rzeczywista mierzonego napięcia wynosi U = 4,2 (V). 
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rozwiązanie: Przy rozwiązaniu tego przykładu należy wykorzystać wzór 
algorytmu kwantowania przedstawiony powyżej. Wartość przedziału kwan-
towania, oznaczającą maksymalną zmianę napięcia, która powoduje zmianę 
wskazania woltomierza, wynosi: 

Wartość q oznacza, że maksymalny błąd pomiaru, wynikający z zamiany 
sygnału analogowego w cyfrowy wyniesie 0,625 V. Dla równomiernego algo-
rytmu kwantowania wartość wskazywana przez miernik wyniesie:

odpowiedź: woltomierz cyfrowy będzie wskazywał wartość napięcia 
wynoszącą Y = 4,375 V, Błąd pomiaru związany z kwantyzacją wynosi:  
∆ = Y – X = 4,375 – 4,2 = 0,175 V.

W przypadku zastosowania przetwornika 4-bitowego wartość odczytana 
w woltomierzu będzie wynosiła:

 

Błąd pomiaru wynosi: ∆ = Y – X = 4,069 – 4,2 = -0,131 V.

sygnał cyfrowy – jest to sygnał, który uzyskiwany jest przez obserwację 
przebiegu sygnału w dyskretnych przedziałach czasowych. Amplituda sygnału 
mierzonego kwantowana jest do dyskretnych wartości. Inaczej mówiąc, jest 
to sygnał, który ma określona liczbę stanów opisanych określoną kombinacją 
wartości cyfr. Najczęściej stosowanym sposobem zapisu sygnału cyfrowego 
jest system dwójkowy (binarny). Każda liczba zapisywana jest jako kombinacja 
tylko dwóch stanów logicznych: „0” – stan niski lub „1” – stan wysoki. Każdy 
pojedynczy stan nosi nazwę bitu danych. W przypadku układów opisujących 
wartość zmiennej za pomocą n-bitów, liczba możliwych do uzyskania stanów 
opisujących zmienną wynosi 2n. Sygnały cyfrowe można uzyskać z sygnału 
analogowego przez jego kwantowanie. Urządzeniem wykorzystywanym przy 
zamianie sygnału analogowego w cyfrowy jest przetwornik analogowo-cy-
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frowy. Na rysunku 2.2.1 przedstawiono przebieg sygnału analogowego i jego 
interpretację cyfrową. Wartości odczytywane z sygnału analogowego mogą 
przyjmować wiele stanów, ich liczba zależy od rozdzielczości wykresu i moż-
liwości oka ludzkiego. Sygnał cyfrowy w tym przypadku przyjmuje 4 stany 
pracy, które mogą być zapisane w systemie dwójkowym. Zatem przebieg sy-
gnału cyfrowego można przedstawić w zapisie dwójkowym, jako ciąg 6 liczb:  
102, 112, 102, 012, 002, 012. 

rysunek 2.2.1. sygnał analogowy i jego interpretacja cyfrowa.

czujnik – jest fizycznym, chemicznym lub biologicznym urządzeniem 
reagującym na zmiany wartości wielkości pomiarowych lub na ich obec-
ność. Czujnik jest elementem pomiarowym wysyłającym sygnał w różnej 
postaci, odpowiadający zmianom wielkości mierzonej. Czujnik przetwarza 
mierzoną wielkość na sygnał pomiarowy, który może być odebrany przez 
przetwornik. Czujniki mogą być pasywne lub aktywne. Czujnik pasywny jest 
urządzeniem obserwującym daną wielkość, takim czujnikiem jest czujnik 
temperatury w silniku. Czujnik aktywny wysyła sygnał i interpretuje od-
powiedź obiektu. Czujnikiem aktywnym jest np. czujnik podczerwieni lub 
czujnik zawartości chlorofilu w liściach. Czujnik nie powinien wpływać na 
wielkość mierzoną. 

Przetwornik pomiarowy – jest narzędziem służącym do przetwarzania 
sygnału pomiarowego z określoną dokładnością. Przetwornik pomiarowy 
może stanowić samodzielne urządzenie lub być zintegrowany z czujnikiem, 
stanowi wtedy narzędzie lub przyrząd pomiarowy. Przetwornikiem nazywa 
się również urządzenia przetwarzające jeden rodzaj energii w inny jej rodzaj. 
Dlatego często pojęcie czujnika pomiarowego jest zamiennie stosowane 
z pojęciem przetwornika pomiarowego, co jest jednak błędem. Przetwornik 
pomiarowy może być samodzielnym urządzeniem pomiarowym lub stanowić 
część układu pomiarowego. 
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rysunek 2.2.2. suwmiarka wyposażona jest w czujnik długości i przetwornik 
położenia szczęki przesuwnej.

Przykład: Klasyczna suwmiarka jest przyrządem pomiarowym (rys. 2.2.2). 
W suwmiarce czujnikiem pomiarowym są dwie szczęki pomiarowe. Sam 
czujnik wskazuje na wystąpienie zjawiska, w tym przypadku istnienia obiek-
tu mającego np. średnicę, lecz nie przekazuje jeszcze informacji o wartości 
mierzonej wielkości. Wiadomo, że w badanym elemencie występuje wielkość 
(średnica), ale nieznana jest jego wartość. Dlatego czujnik musi współpracować 
z urządzeniem nazywanym przetwornikiem. W suwmiarce przetwornikiem jest 
skala znajdująca się na noniuszu. Przy tej współpracy czujnik wysyła sygnał 
pomiarowy do przetwornika, który przetwarza sygnał i wysyła informację 
o jego wartości. 

Na rysunku 2.2.3a i 2.2.3b przedstawiono pomiar temperatury i prędko-
ści obrotowej tarczy. Docelowo w obu przypadkach sygnał jest dostarczany 
do wyświetlacza cyfrowego. W przedstawianym przykładzie do pomiaru 
temperatury (rys. 2.2.3a) wykorzystywany jest czujnik wytwarzający ciągły 
sygnał napięciowy (analogowy). Pomiar prędkości obrotowej (rys. 2.2.3b) 
rejestrowany jest przez czujnik dyskretny (cyfrowy), przekazujący informacje 
o przemieszczaniu tarczy w formie impulsów elektrycznych o częstotliwości 
proporcjonalnej do prędkości obrotowej tarczy. W każdym z tych systemów 
pomiaru należy zastosować inny przetwornik pomiarowy. W przypadku sygnału 
z czujnika temperatury konieczne jest przetworzenie sygnału analogowego na 
sygnał cyfrowy (binarny). W przypadku pomiaru prędkości cyfrowej konieczne 
jest przetworzenie sygnału dyskretnego do standardu cyfrowego. 

Kondycjoner sygnału. Jednym z urządzeń widocznych na rysunkach 2.2.3a 
i 2.2.3b jest układ kondycjonera sygnału, oznaczony jako SC. Zadaniem kon-
dycjonera sygnału jest usunięcie zakłóceń z jego przebiegu oraz w przypadku 
konieczności – jego wzmocnienie. Najczęściej działanie kondycjonera sygnału 
sprowadza się do wygładzenia dostarczanego sygnału przez zastosowanie 
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zespołu filtrów. Filtr sygnału umieszczony w kondycjonerze współpracuje 
z systemami znajdującymi się w torze wzmacniacza. Kondycjonery są stoso-
wane zarówno dla sygnałów cyfrowych, jak i dla analogowych. W przypadku, 
gdy do kondycjonera dostarczany jest zbyt silny sygnał, sygnał wyjściowy 
z kondycjonera jest wcześniej tłumiony o określoną wartość. Ważnym za-
daniem kondycjonera jest zablokowanie zmian innych parametrów sygnału, 
z wyjątkiem samej amplitudy. 

rysunek 2.2.3. schemat analogowego (a) i cyfrowego układu pomiarowego (b). 
SC – kondycjoner sygnału, ADC – przetwornik analogowo-cyfrowy, DC/DC – przetwornik 
standaryzujący sygnał cyfrowy.

a)

b)
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Przetworniki analogowo-cyfrowe (aDc) i cyfrowo-analogowe (Dac). 
Przetworniki tego typu są niezbędnym wyposażeniem większości systemów 
pomiarowych, mierzących wielkości fizyczne. Większość czujników pomiaro-
wych reaguje na zmianę mierzonych wielkości zmieniających się w sposób 
ciągły (sygnały analogowe). Systemy komputerowe pracujące w technice 
cyfrowej są w stanie przetwarzać tylko sygnały cyfrowe. Rolą przetworników 
ADC umieszczanych pomiędzy analogową formą sygnału a cyfrową, jest za-
miana sygnału ciągłego w dyskretny. 

Parametry przetwornika ADC lub DAC są opisywane z trzema wielkościami: 
1) zakresem zmian amplitudy sygnału doprowadzanego do wejścia ana-

logowego, 
2) liczbą bitów sygnału wyjściowego, nazywanej rozdzielczością prze-

twornika, 
3) częstotliwością próbkowania.
zakres zmian amplitudy opisuje różnice pomiędzy wartością maksymalną 

i minimalną sygnału doprowadzonego do wejścia przetwornika. 
rozdzielczość przetwornika k jest związana z precyzją przetwornika ADC 

lub DAC. Rozdzielczość przetwornika określana jest za pomocą liczby n-bitów, 
jakie opisują przekształcaną wielkość. W przypadku systemu dwójkowego za 
pomocą n-bitów można przedstawić N = 2n wartości. Jeżeli, zatem długość 
słowa wynosi 2 bity, to słowo to może przyjmować 4 wartości – od najmniejszej 
002 do największej 112. Rozdzielczość przetwornika może być wyliczona jako 
wartość jednego bita informacji wyrażona w wartości wielkości mierzonej. 
Jeżeli przetwornik 12-bitowy przystosowany jest do pomiaru napięcia w za-
kresie od 0 do 4,096 V (∆V = 4,096), to jego rozdzielczość wynosi:

Przykładowe różnice i błędy przy przekształcaniu sygnału analogowego 
w cyfrowy (błędy kwantyzacji) przedstawiono na rysunku 2.2.4. Analogowy 
sygnał dostarczony przez czujnik, należy przekształcić w sygnał cyfrowy, 
mając do dyspozycji trzy przetworniki AC o różnej rozdzielczości. Każdy 
z przetworników ma inną rozdzielczość, opisaną liczbą bitów opisujących 
analogową wartość wejściową. Przetwornik 2-bitowy zapisuje sygnał cyfrowy 
przy pomocy 2 bitów, wobec tego sygnał analogowy może być opisany tylko 
za pomocą czterech stanów. Przetwornik 4-bitowy jest przetwornikiem, na 
którego wyjściu pojawia się liczba będąca jednym z 16 możliwych stanów 
wyjściowych przetwornika. 

Proces kwantowania polega na zaokrągleniu zmierzonej wartości do takiej, 
jaka może być zapisana w postaci zadanej liczby bitów. Na rysunku 2.2.4c 
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przedstawiono proces przetwarzania za pomocą przetwornika 2-bitowego. 
W przetworniku 2-bitowym, sygnał cyfrowy osiąga tylko 4 wartości (stany 
dozwolone). W prezentowanym przypadku w 3 sekundzie pomiaru wartość 
analogowa znajduje się bliżej wartości stanu „1” niż „0”, dlatego przetwornik 
dopasuje sygnał wejściowy do najbliższego stanu dozwolonego opisanego 
jako „1”. W tym przypadku błąd wprowadzany przez przetwornik ADC przed-
stawiony jest jako wysokość szarego prostokąta. Większa wysokość słupka 
oznacza pojawienie się większej wartości błędu. Błąd digitalizacji wynikający 
z wykorzystania przetwornika 2-bitowego jest znacznie większy niż w przy-
padku zastąpienia go przetwornikiem 4-bitowym (rys. 2.2.4a). 

częstotliwość próbkowania to częstotliwość z jaką jest obserwowana 
wartość wielkości analogowej doprowadzonej do wejścia przetwornika. Czę-
stotliwość próbkowania jest wykorzystywana podczas dyskretyzacji sygnału 
analogowego. Fundamentalnym twierdzeniem związanym z doborem często-
tliwości próbkowania jest twierdzenie Nyquista. Z twierdzenia tego wynika, 
że aby było możliwe wierne odtworzenie sygnału analogowego z pobranych 
okresowo próbek, częstotliwość próbkowania f musi być dwa razy wyższa niż 
największa częstotliwość występująca w sygnale mierzonym fm .

Zatem: f > 2 . fm 
Dobór częstotliwości próbkowania ma istotny wpływ na dokładność 

odtworzenia przebiegu sygnału mierzonego. Częstotliwość próbkowania jest 
związana z okresem (T) pomiędzy obserwacją sygnału przetwarzanego zgodnie 
z wzorem: . Jak wspomniano, podstawowym warunkiem poprawnej 

rysunek 2.2.4. Przykład wpływu rozdzielczości przetwornika aDc na dokładność 
odwzorowania sygnału analogowego, za pomocą przetwornika: a) 4-bitowego, 
b) 3-bitowego, c) 2-bitowego. 
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digitalizacji sygnału analogowego jest próbkowanie z częstotliwością dwukrot-
nie wyższą niż częstotliwość próbkowanego sygnału. Wartość ta najczęściej 
podawana jest jako liczba pomiarów mierzonej wielkości na sekundę i jed-
nostką częstotliwości próbkowania jest Hz. Odpowiednio dobrana częstotli-
wość próbkowania umożliwia uzyskanie poprawnej informacji o zmienności 
sygnału wejściowego do przetwornika. Na rysunku 2.2.5 przedstawiono wpływ 
częstotliwości próbkowania na dokładność odwzorowania przebiegu sygnału 
analogowego za pomocą układu cyfrowego. 

rysunek 2.2.5. Wpływ zmian częstotliwości próbkowania na przebieg zmian 
sygnału cyfrowego.

Przykład: Przetwornik analogowo-cyfrowy o rozdzielczości wynoszącej 
12 bitów. Przefiltrowany sygnał wejściowy dostarczany jest do przetwornika 
jako wartość analogowa. Zakres zmian analogowego sygnału wejściowego 
wynosi od 0 do 3,3 V. Rozpiętość zmiany sygnału wejściowego wynosi zatem 
3,3 V. W przetworniku sygnał jest poddawany procesowi dyskretyzacji. Proces 
ten polega na podzieleniu zakresu napięcia wejściowego na liczbę poziomów 
wartości wynikającej z liczby bitów opisujących dostarczony sygnał. W przy-
padku przetwornika 12-bitowego możliwe jest uzyskanie 212 = 4095 poziomów 
wartości. Wynika z tego, że w dostarczonym sygnale analogowym można 
wyróżnić 4095 poziomów. Zatem funkcja przetwarzania przetwornika będzie 
miała postać: . Liczba D jest liczbą o wartościach zmieniają-
cych się od 0 do 4095, odpowiadającą wartości napięcia doprowadzonego 
do przetwornika.
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Przykład: Przetwornik ADC zaprojektowany do przetwarzania napięcia 
wejściowego w zakresie od 0 do 12 V na 8-bitowy sygnał cyfrowy. W tym 
przypadku maksymalna liczba stanów, jakie może przyjąć sygnał cyfro-
wy wynosi k = 2n = 28 = 256. Zatem sygnał wejściowy podzielony jest na  
256 poziomów i kolejne zmiany wartości wejściowej są zauważone na wyj-
ściu tylko wtedy, gdy wynoszą nie mniej niż rozdzielczość przetwornika:  
k = (12-0)/256 = 0,0469 V. 

tabela 2.2.1. Wartość wejściowa sygnału analogowego oraz interpretacja 
wielkości analogowej, przez 8-bitowy przetwornik ac/Dc

zakres napięcia 
wejściowego 

(V)

Interpretowana 
przez przetwornik 

wartość (V)

Wartość wielkości 
przedstawionej 

w zapisie dwójkowym

Wartość wielkości 
wyjściowej w zapisie 

dziesiętnym
0,000-0,0469 0 0000 0000 0

0,0470-0,0938 0,05 0000 0001 1
5,956-6,003 6 1000 0000 128

11,960-12,000 12 1111 1111 255

sprzężenie zwrotne – system automatyki pozwalający na śledzenie zmian 
wielkości wyjściowej i przekształcenie tej wartości na wielkość wprowadzanej 
poprawki regulacyjnej. Klasycznym układem jest każdy system regulacji głę-
bokości orki, gdzie dla regulacji siłowej wartością zadaną jest ustawiona na 
podnośniku siła, a w sprzężeniu zwrotnym pojawia się rzeczywista siła zmie-
rzona przez siłomierz umieszczony np. w cięgłach dolnych układu zawieszenia 
narzędzia. Innym przykładem może być system ogrzewania wody w zbiorniku 
za pomocą pieca zasilanego paliwem ciekłym. W układzie zamontowano 
system regulacji wyposażony w regulator zespolony z pompą paliwa. Jeżeli 
piec ma dostarczyć więcej ciepła, pompa sterowana przez regulator zwięk-
sza obroty, podając więcej paliwa do pieca. Zwiększenie ilości podawanego 
paliwa powoduje zwiększenie ilości dostarczonego ciepła wykorzystanego do 
podgrzewania wody w zbiorniku (rys. 2.2.6). 

Wzrost temperatury mierzony jest za pomocą czujnika temperatury 
umieszczonego w zbiorniku. Do regulatora wprowadzane są dwie wielkości 
sterujące: wartość zadana – Tu, którą jest ustawiona temperatura, jaka ma 
być utrzymywana w zbiorniku, oraz wartość zmierzona określona przez czujnik 
temperatury – Tz. Różnica pomiędzy temperaturą zadaną i zmierzoną nosi 
nazwę odchyłki regulacji. Od algorytmu regulatora sterującego zależy, w jaki 
sposób będzie zmieniać ilość podawanego do pieca paliwa. Może podać 
ilość proporcjonalnie do wielkości odchyłki – tak działają regulatory propor-
cjonalne. Może również stopniowo, w miarę upływu czasu zwiększać ilość 
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podawanego paliwa, tak długo aż odchyłka regulacji zniknie lub, co gorzej, 
skończy się możliwość zwiększania ilości paliwa podawanego do pieca. Ten 
sposób pracy opisuje pracę regulatora całkującego. Regulator powinien tak 
sterować ilością paliwa dostarczanego do pieca, aby wartość tej odchyłki 
była bliska zeru. 

Przykład: Dron przemieszcza się nad polem i wykonuje punktowo zdalne 
pomiary wilgotności gleby. Jaka musi być minimalna częstotliwość próbkowa-
nia gleby, aby przy prędkości przelotowej 50 km/h uzyskać pomiary co 5 m? 

rysunek 2.2.7. Dron skanujący uprawy.

rozwiązanie: V = 50 km/h, d = 5 m. Dron przemieszcza się z prędkością 
V = 50 km/h = 18,89 m/s. Aby możliwe było wykonanie próbek co 5 me-
trów, należy próbki wykonywać w odstępach czasu nie dłuższych niż T = d/V 
= 5/18,89 = 0,264 s. Oznacza, to, ze częstotliwość próbkowania powinna 
wynieść przynajmniej: f = 1/T = 3,778 ~ 4 Hz. 

rysunek 2.2.6. Przykład u kładu regulacji temperatury cieczy w zbiorniku 
wyposażonego w pętlę sprzężenia zwrotnego. 



512. Mechatronika w rolnictwie

2.2.1. Praktyczna realizacja sprzężenia zwrotnego 

Sprzężenie zwrotne może być realizowane zarówno przez układy me-
chaniczne, jak i przez układy elektroniczne. Na rysunku 2.2.8 przedstawiono 
podstawowe elementy systemu mechatronicznego sterowania głębokością 
orki w ciągniku wyposażonym w system EHR. 

rysunek 2.2.8. Budowa systemu mechatronicznego na przykładzie rozwiązania eHr. 
Źródło: [Skrobacki, Ekielski. Pojazdy rolnicze i leśne, 2012].

Zmiana elementu sterowania z układu mechanicznego na elektroniczny 
wymaga zastosowania podstawowego elementu kontrolno-sterującego, jakim 
jest kontroler mikroprocesorowy. Układ mikroprocesorowy wykorzystuje 
informacje zbierane od czujników pomiarowych i wytwarza sygnały o określo-
nych wartościach i właściwym standardzie (napięciowe lub prądowe), które 
mogą być wykorzystane jako sygnały do zaworów hydraulicznych, sterujących 
siłownikami napędzającymi zespoły mechaniczne. 

Na rysunku 2.2.9 przedstawiono mechaniczny system regulacji orki.
Opracowany przez Fergusona system regulacji głębokości orki przesyła 

sygnały przez układ mechaniczny. W tym przypadku informacja o wartości 
oporu pługa przenoszona jest przez górne cięgło do punktów A-B. Wartość 
zadania siły oporu pługa jaka ma być utrzymywana, ustawiana jest przez 
przemieszczenie dźwigni zadanej głębokości pracy. Występujące różnice po-
między siłą zadaną (opisaną jako głębokość orki) a wartością siły zmierzoną 
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jako ugięcie sprężyny znajdującej się pomiędzy punktami A-B, powodują 
przemieszczenie dźwigni zaworu sterującego przepływem oleju do cylindra 
podnośnika. Zwiększenie liczby funkcji realizowanych przez układ regulacji 
automatycznej na drodze mechanicznej prowadzi do znacznej komplikacji 
układu. Przykładem jest układ MHR opracowany przez firmę Bosch. Powyżej 
pewnego poziomu komplikacji układów mechanicznych ich cena wzrasta do 
takiego poziomu, że ich stosowanie przestaje być racjonalne. Układy elek-
troniczne po osiągnięciu odpowiedniej niezawodności, zastępują rozwiązania 
czysto mechaniczne. 

rysunek 2.2.9. Klasyczny przykład rozbudowy mechanicznego systemu regulacji 
głębokości orki – od prostego systemu opracowanego przez Fergusona (a) do 
skomplikowanego układu mechanicznego (MHr) opracowanego przez firmę Bosch (b).

a)

b)
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2.3. Zasada pracy szyny CANBUS i ISOBUS 

Wyposażenie stanowiska: Instalacja ISOBUS fabrycznie zamontowana 
w pojeździe lub zestaw modernizacji pojazdu wyposażony w czujniki i terminal 
z oprzyrządowaniem zgodny z ISO 11783. 

Podłączenie w pojazdach coraz większej liczby urządzeń kontrolno-pomia-
rowych wymusiło na producentach wprowadzenie uporządkowanego systemu 
zarządzania komunikacją pomiędzy nimi. Pierwsze systemy przesyłające dane 
wewnątrz pojazdów zastosowano w 1992 roku i opisano protokołem CAN 
(Bosch). Dane były przesyłane przez jedną centralną wiązkę przewodów na-
zywaną szyną danych. Wprowadzenie jednej szyny danych, do której można 
dołączyć kolejne urządzenie bez konieczności jej znacznej przebudowy, było 
niewątpliwie dużym osiągnięciem. Protokoły i szyna danych ze względu na 
swoje uniwersalne działanie, jako środek do bieżącej obsługi urządzeń i diagno-
styki pojazdu, zostały nazwane CAN (ang. Controller Area Network). Z punktu 
widzenia automatyki zasada działania algorytmu wykorzystywanego w CAN, 
przedstawia szeregowy protokół komunikacyjny, obsługującym systemy stero-
wania rozproszonego. Magistrala przesyłania danych, ze względu na fizyczne 
jej działanie wykorzystujące sygnały cyfrowe (ang. Binary Unit System – BUS), 
przyjęła nazwę CANBUS. Wtedy również pojawił się standard dla sygnałów 
przesyłanych pomiędzy urządzeniami w pojeździe opisany normą ISO 11898 
zgodną z normą J1939. Obie normy opisywały standardy przesyłania danych 
wykorzystywanych w pojazdach roboczych i autobusach. W 1999 roku wpro-
wadzono normę ISO 11992, standaryzującą komunikację pomiędzy ciągnikami 
drogowymi i przyczepami. Norma ISO 11783, również znana jako ISOBUS, 
wprowadzona została w 2002 roku i opisuje zasady komunikacji pomiędzy 
urządzeniami elektronicznymi zamontowanymi w ciągnikach oraz w maszynach 
rolniczych i leśnych. Wszystkie wymienione wyżej standardy są ze sobą kom-
patybilne. Ze względu na otwarty charakter sieci CAN, możliwe było jej wyko-
rzystanie praktycznie we wszystkich urządzeniach wymagających diagnostyki, 
wprowadzając nowe standardy. Opracowany standard zaprojektowano tak, 
aby umożliwić sterownikom i systemom zainstalowanym w pojeździe łączenie 
się między sobą z pominięciem zewnętrznej jednostki sterującej (komputera).

Dużą zaletą szyny CAN jest możliwość wykorzystania jednej grupy prze-
wodów do przesyłania sygnałów od różnych urządzeń. Każdy podsystem 
maszyny (silnik, pompy hydrauliczne) ma swoje własne sterowniki (ECU). 
Sterowniki podłączone są właśnie za pomocą szyny CAN w układzie „rybiej 
ości” w jedną sieć informacyjną. Aby możliwe było zapewnienie niezawodności 
i łatwej diagnostyki systemu CAN, wprowadzono układ różnicowy napięcia 
jako standard przesyłania informacji. 
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rysunek 2.3.1. Idea przesyłania sygnałów sterujących pomiędzy ciągnikiem 
i maszyną. 

W pojazdach rolniczych szyna i standard CAN wykorzystywane są podobnie 
jak w pojazdach do komunikacji wewnętrznej pomiędzy oprzyrządowaniem. 
Ze względu jednak na możliwość ich współpracy z różnego rodzaju maszyna-
mi, konieczne stało się wprowadzenie systemu zarządzania nimi z poziomu 
systemu CAN. Konieczność opracowania standardu przesyłania sygnałów 
(protokołu) pomiędzy różnymi maszynami, wykonanymi przez różnych 
producentów, wymusiła opracowanie protokołu komunikacji, nazwanego 
ISOBUS – od nazwy International Standard Organization. Protokół transmi-
sji, wykorzystujący protokół CAN został opracowany pierwotnie przez firmę 
Bosch w 1991 roku. Protokół danych jest zgodny z później opracowanym 
standardem przesyłania danych ISO 11783, przeznaczonym dla pojazdów 
rolniczych i leśnych i wykorzystuje standard CAN zgodny z normą ISO 11898. 
Podłączenie do istniejącej w pojazdach szyny CAN umożliwia użytkownikom 
wykorzystanie wyświetlaczy zamontowanych fabrycznie w pojazdach do 
wyświetlania informacji przekazywanej z dołączonych maszyn lub narzędzi. 
Przyłączenie nowych użytkowników do sieci ISOBUS odbywa się bezinsta-
lacyjnie (ang. Plug and Play), poprzez wykrycie nowego użytkownika przez 
system i ukazanie go na ekranie monitora. 

Podstawą rozwoju tej technologii, odgrywającą obecnie bardzo ważną 
rolę w rozwoju i diagnostyce maszyn i pojazdów rolniczych jest tzw. model 
warstwowy OSI. Stanowi on podstawę do projektowania protokołów umoż-



552. Mechatronika w rolnictwie

liwiających interakcję pomiędzy komponentami elektronicznymi w sieci. Mo-
del warstw sieci składa się z 7 warstw i opisany jest w normie ISO 11898-1 
(rys. 2.3.2). Struktura ISOBUS wykorzystuje standard CAN i składa się z kolej-
nych, współpracujących ze sobą warstw. Strukturę warstw można generalnie 
podzielić na część fizyczną i logiczną, wymienioną w normie ISO 11783. Na 
rysunku 2.3.2 przedstawiono kolejne warstwy sieci, na które składają się: 
protokół przesyłania danych, warstwy wspierające szeregowe przesyłanie 
danych pomiędzy maszynami i pojazdem oraz oprogramowanie pozwalające 
na komunikację z jednostką sterującą urządzeniami w pojeździe – ECU (ang. 
Electronic Control Unit). Zgodnie ze standardem OSI w systemie CANBUS 
można wyróżnić również siedem warstw opisanych w kolejnych normach.

rysunek 2.3.2. architektura sieci IsoBUs zgodna z modelem osI, warstwy sieci 
opisane w normie Iso 11783.

2.3.1. Warstwy logiczne sieci IsoBUs

7: terminal wirtualny ISOBUS (ang. Virtual Terminal) – jest to oprogra-
mowanie, które stanowi podstawę systemu komunikacji z urządzeniami wy-
świetlającymi i urządzeniami pomiarowymi. Dzięki wirtualnemu terminalowi 
można zamienić sygnały wychodzące z monitora umieszczonego w pojeździe 
na sygnały sterujące, przyjmowane przez ECU dowolnego urządzenia przy-
łączonego do sieci. Działania sterujące są przejmowane przez tę warstwę.
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6: serwer plików (ang. File Server) – zadaniem serwera plików jest za-
rządzanie przesyłaniem i wymianą dużych plików. Duże pliki pojawiają się 
z reguły, gdy do sterowania systemami wprowadzana jest usługa mapowania 
pola (np. analiza obrazu) i system musi przetwarzać dane dawki nawozu 
i ilości zastosowanych środków ochrony roślin na pewnym obszarze lub 
tworzy mapę plonowania. W takich sytuacjach tworzone są duże pliki, które 
wymagają przesłania pomiędzy elementami sieci. Przy znacznym natężeniu 
ruchu w sieci konieczne jest ich zebranie i przesłanie do ECU odpowiedniego 
urządzenia lub interfejsu końcowego użytkownika (np. na monitor). 

5: Kontroler zadań (ang. Task Controller) – jest warstwą, na którą składa 
się oprogramowanie określające wymagania i usługi potrzebne do komuni-
kacji pomiędzy sterownikami zainstalowanych urządzeń. Na zadania warstwy 
komunikacyjnej składają się niezbędne informacje potrzebne do poprawnego 
przekazywania danych przez urządzenie podłączone do sieci. Zadaniem reali-
zowanym przez warstwę jest np. przesłanie sygnału rozpoczęcia pracy silnika 
hydraulicznego. Sygnał dostarczony do wirtualnego terminala jest przekazy-
wany za pośrednictwem kontrolera zadań przez warstwę łącza danych, do 
konkretnego urządzenia. Warstwa kontrolera zadań obsługuje zadania ste-
rujące otrzymane od użytkownika za pośrednictwem terminala wirtualnego. 

4: Warstwa diagnostyczna (ang. Diagnostic Layer) – oprogramowanie 
stanowiące system diagnostyczny generujący kody usterek, jakie mogą wy-
stąpić w zainstalowanych urządzeniach. Oprogramowanie jest instalowane 
w celu uzyskania wszystkich danych kontrolnych urządzeń zainstalowanych 
w sieci ISOBUS. W bazie danych umieszczono kody błędów pozwalające na 
zdiagnozowanie problemu technicznego lub awarii. Kod błędu jest określo-
ny jest przez normę ISO i wyświetlany w formie kodu PGN lub SPN. Zapis 
PGN (ang. Parameter Group Number) o długości 18 bitów umieszczony 
został w 29-bitowym ciągu znaków wchodzących w skład nagłówka pakietu 
wysyłanego do sieci ISOBUS. SPN (ang. Suspect Parameter Numbers) jest 
8-bitową zakodowaną wartością wielkości, np. obrotami na minutę, umiesz-
czoną wewnątrz PGN. Warstwa diagnostyczna umożliwia obsłudze urządzeń 
szybką diagnostykę i określenie rzeczywistych przyczyn wadliwego działania 
urządzeń lub ich usterki. 

3: Warstwa wdrożenia informacji (ang. Implement Message) – w tej części 
normy ISO 11783 określono warunki przesyłania sygnału w szeregowej sieci 
danych, służących do sterowania i komunikacji w ciągnikach leśnych lub rolni-
czych oraz w zamontowanych, półzawieszanych, holowanych lub samobieżnych 
narzędziach. Standardy te dotyczą również urządzeń do przechowywania 
i wyświetlania informacji zamontowanych na ciągniku lub w maszynach. 
Przedstawione protokoły opisują wykorzystanie komunikatów oraz określają 
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zestaw komunikatów i definiują standardy komunikatów wykorzystywanych 
do komunikacji z ciągnikami i połączonymi narzędziami oraz pomiędzy nimi 
(narzędziami i maszynami).

2: Warstwa zarządzania siecią (ang. Network Management Layer) – 
warstwa odpowiedzialna za funkcję poprawnego adresowania i dostarczania 
pakietów. Każde urządzenie podłączone do sieci ISOBUS ma swój własny 
unikalny 64-bitowy adres nadany przez producenta. Jednak w przypadku 
małej sieci, jaką stanowi sieć ISOBUS, wykorzystanie tak długiej nazwy jest 
niepraktyczne. Dlatego w chwili podłączenia urządzenia do sieci jest mu 
nadawana nowa 8-bitowa nazwa, funkcjonująca tylko w danej lokalnej sieci 
ISOBUS. Adres sieci może być statyczny – nadawany tylko raz na początku 
przyłączenia, lub dynamiczny – nadawany za każdym razem, gdy sieć jest 
ponownie uruchamiana. Wybór rodzaju alokacji adresu zależy od struktury 
ECU. Dowolne nadawanie adresów dla nowo przyłączanych do sieci urządzeń 
powoduje konieczność ich przechowywania i zarządzania dla każdego urzą-
dzenia wyposażonego w ECU. 

1: Warstwa łącza danych (ang. Data Link Layer) ma za zadanie organizację 
przesyłania sygnałów pobieranych z sieci CAN z odpowiednią synchroniza-
cją, kontrolą sekwencji pobierania i diagnostyką błędów. Ponieważ wielkość 
przesyłanych danych w sieci CAN ograniczona jest do 8 bitów, w większości 
przypadków pakiety danych transportowane są w 8-bitowych „paczkach”. 
W przypadku konieczności przesyłania danych większych niż 8-bitowa liczba, 
wykorzystywany jest rozszerzony protokół transportowy. 

0: Warstwa sieciowa (ang. CAN Network Layer) określa urządzenia, jakie 
są potrzebne do komunikacji pomiędzy jednostką sterującą i różnymi seg-
mentami sieci ISO 11783. 

2.3.2. Warstwa fizyczna sieci IsoBUs

Warstwę fizyczną ISOBUS stanowią przewody oraz zespół wtyczek 
i terminali przyłączeniowych, przedstawionych na rysunku 2.3.3. Przewody 
znajdujące się w warstwie 2 składają się z 2 skręconych par przewodów 
(skrętka) umieszczonych w nieekranowanej osłonie. Do przesyłania sygnałów 
wykorzystanych jest jedna para przewodów sygnałowych (rys. 2.3.3a) zasila-
nych stałym napięciem. Skręcenie przewodów, stosowane również w sieciach 
internetowych, ma na celu zmniejszenie wpływu zakłóceń zewnętrznych na 
jakość przepływających sygnałów. Przewody sygnałowe noszą oznaczenie 
CAN_H i CAN_L. W celu stabilizacji napięcia wejściowego końce przewodów 
połączone są dwoma standardowymi rezystorami o oporności 120Ω, sta-
nowiącymi element przyłączy obciążalnych (ang. terminator). Podłączenie 
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nowego urządzenia do sieci polega na fizycznym przyłączeniu urządzenia 
do dwóch przewodów sygnałowych. Podłączenie dodatkowych urządzeń re-
alizowane jest przez terminale (gniazda) przyłączeniowe. Okablowanie sieci 
rozmieszczone jest wzdłuż maszyny. W ustalonych miejscach umieszczone są 
przyłącza (gniazda) do sieci. Wszystkie sterowniki umieszczone w maszynie 
lub pojeździe komunikują się między sobą za pomocą szyny CANBUS. Na 
rysunku 2.3.3b przedstawiono fizyczną realizację sieci. 

Cała instalacja zbudowana jest w systemie „rybia ość”, pozwalającej na 
łatwą jej rozbudowę przez dołączanie kolejnych urządzeń. Kręgosłup sieci 
jest zbudowany z przewodu czterożyłowego. Dwa przewody są przewodami 
sygnałowymi, dwa pozostałe stanowią zasilanie przyłączy. Sieć z każdej strony 
jest zakończona przez przyłącze obciążalne, którego zadaniem jest utrzymanie 
zakładanego standardu zmian napięcia w sieci. Przyłącza obciążalne (termi-
nujące) dzielą się na aktywne i pasywne. 

Przyłącza obciążalne są zakończeniem linii dla sygnału. Zadaniem przy-
łączy obciążalnych jest stabilizacja napięcia oraz przyspieszenie stabilizacji 
sygnału na określonym poziomie. Złącze ma za zadanie zmniejszenie drgań 
oraz przepięć mogących wystąpić w sieci. Realizowane jest to przez układ 
dzielnika napięcia wykorzystującego opornik. W najprostszej wersji każdy 
rezystor może pełnić funkcje pasywnego przyłącza obciążalnego.

a)                                b)

c)

rysunek 2.3.3. schemat i zasada działania sieci canBUs: a) schemat sieci, 
b) fizyczna realizacja sieci canBUs, c) widok przewodu dwużyłowego 
i czterożyłowego. a1, a2, a3, a4 – sterowniki podłączone do sieci,  
tP – przyłącze pasywne, ta – przyłącze aktywne, za –zasilanie instalacji. 
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W urządzeniach przyłączanych do istniejącej sieci CANBUS przyłącze 
obciążalne znajduje się zwykle we wtyczce. Mogą się zdarzyć maszyny bez 
rezystora umieszczonego na wejściu do szyny CANBUS, ale dotyczy to zwykle 
przewodów, których długość nie przekracza 3 m. Jest to związane z małą 
pojemnością elektryczną przewodów i możliwością uzyskania szybkich zmian 
napięcia w sieci. 

Przyłącze pasywne znajduje się na końcu każdego węzła sieci CANBUS i ma 
wyprowadzone tylko cztery przewody umożliwiające komunikację z CANBUS 
(rys. 2.3.4b). Przyłącze aktywne podłączone jest do zasilania i jego zadaniem 
jest dodatkowo zasilanie całej magistrali danych. 

Częstotliwość przesyłania danych ograniczona jest pojemnością elektryczną 
przewodów i opisana ogólnym wzorem:

 

gdzie f – jest graniczną częstotliwością przesyłania danych (Hz) dla sieci wyko-
nanej z przewodów miedzianych o szybkości przepływu sygnałów wynoszącej 
VCu = 2 . 108 (m/s) oraz długości łączy wynoszącej l (m). 

Przykład: Policzyć maksymalną częstotliwość transmisji danych, jeżeli sieć 
wykonana jest z przewodów miedzianych o długości 10 m. 

rozwiązanie: Częstotliwość maksymalna transmisji danych w sieci opisana 
jest wzorem: 

Graniczna częstotliwość transmisji danych wyniesie 20 MHz.

Pytanie kontrolne: Jaka jest różnica pomiędzy pojęciem cieci CAN 
i ISOBUS?

Na rysunku 2.3.4 przedstawiono schemat standardu napięciowego przy-
łączy obciążalnych systemu CANBUS. 

a)                                b)

rysunek 2.3.4. standard napięciowy canBUs, schemat podłączenia przewodów: 
a) aktywne gniazdo, b) pasywne gniazdo 
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Przewody sygnałowe (CAN high i CAN low) zasilane są stałym napięciem 
V = 2,5V. Dane przesyłane pomiędzy urządzeniami wykorzystują system 
binarny transmisji danych. Jeżeli szyna znajduje się w stanie oczekiwania, 
w obu przewodach CAN napięcie względem masy wynosi 2,5 V, a różnica 
napięcia pomiędzy przewodami sygnałowymi szyny CAN_L i CAN_H wynosi 
0 V. W przypadku przesyłania pojedynczego bitu informacji w przewodzie 
CAN_H napięcie wzrasta o 1 V. W tym samym czasie w przewodzie CAN_L 
napięcie jest obniżanie o 1 V. Efektem przesłania logicznej „1” w szynie CAN-
BUS jest pojawienie się różnicy 2 V pomiędzy przewodami CAN_H i CAN_L. 
Na rysunku 2.3.5a przedstawiono rzeczywisty przebieg zmian wartości na-
pięcia w przewodach sygnałowych CAN_L i CAN_H oraz teoretyczne zmiany 
wartości napięcia związane z przesyłaniem informacji w postaci sygnałów 
binarnych (rys 2.3.5b). 

rysunek 2.3.5. zmiany napięcia w przewodach sieci: a) przebieg rzeczywisty,  
b) przebieg teoretyczny. 

b)

a)
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2.3.3. zasada przesyłania sygnałów

Jak można zauważyć, dwa przewody wykorzystywane do przesyłania da-
nych powodują, że sygnały przesyłane są szeregowo. Jeżeli do sieci podłączo-
nych jest kilka urządzeń, to łatwo mogłoby dojść do konfliktów w przesyłaniu 
danych. Aby temu zapobiec protokół przesyłania używa systemu priorytetów 
w dostępie do sieci. Priorytet nadawany jest w chwili przyłączenia nowego 
urządzenia do sieci. Każde przyłączone urządzenie wyposażone jest na swoim 
wyjściu w sterownik CAN (mikrokontroler). Mikrokontroler otrzymuje sygna-
ły, np. z czujnika prędkości obrotowej kół napędowych pojazdu i następnie 
formuje go w pakiet sygnału wyjściowego, nazywanego ramką (rys. 2.3.6). 
Ramka składa się z pól mających określone zadania. Układ poszczególnych 
pól w ramce jest stały i nosi nazwę protokołu transmisji. 

rysunek 2.3.6. elementy składowe ramki przesyłanej za pomocą sieci. nagłówek 
11 bitów zgodny jest z can 1.2. W standardzie 2.0B (od 1991 roku) nagłówek 
składa się z 29 bitów. standard 2.0B jest kompatybilny z 1.2. 

Każdy węzeł sieci CAN jest w stanie wysłać sygnał niezależnie od innego 
urządzenia przyłączonego do węzła. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy brak jest 
przesyłu informacji w sieci. Dlatego każdy węzeł w sieci sprawdza, czy sieć nie 
przesyła w tym czasie innych sygnałów. Na przykład, do sieci dołączone będą dwa 
urządzenia, z których pierwsze wysyła dane co 100 ms. Jeżeli dwa zainstalowane 
urządzenia będą próbowały wysłać dane w tym samym czasie, to w pierwszej 
kolejności wysłana zostanie informacja z urządzenia o wyższym priorytecie. 
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2.3.4. Identyfikacja poleceń za pomocą IsoBUs

Każda wiadomość wysyłana w sieci CAN zawiera 29-bitowy nagłówek 
i 8-bajtowe pole odpowiedzialne za przesyłane dane i kilka pomocniczych 
pól formatujących dane. Jak wspomniano wcześniej, przyłączenie urządze-
nia do szyny ISOBUS powoduje nadanie mu własnego adresu i priorytetu. 
Informacje te zawarte są w części nagłówkowej przesyłanej ramki. Nagłówek 
ramki składa się z 29 bitów składająca się z trzech pól. Pierwsze pole zajmuje 
3 bity. Jest to pole informujące o priorytecie przesyłanej informacji, informacje 
o najwyższym priorytecie mają wartość 010. Kolejny pojedynczy bit oznaczony 
jako RTR, jest bitem rezerwowym, przeznaczonym do przyszłych zastosowań. 
W drugim polu umieszczono znacznik nazywany PGN (ang. Parameter Group 
Numbers), składający się z 18 bitów. Format PGN składa się z dwóch bitów 
opisujących stronicowanie znacznika PGN oraz dwóch podstawowych 8-bi-
towych grup danych PDUf oraz PDUs. Pierwsza z nich – PDUf (ang. Protocol 
Data Unit format) informuje o stosowanym formatowaniu danych w części 
modułu PDUs (ang. Protocol Data Unit specific) oraz określa, czy wiadomość 
jest przeznaczona dla określonego urządzenia w sieci, czy dla całej sieci. Jeżeli 
wprowadzona wartość PDUf jest liczbą z przedziału 0...239, to pole PDUs 
jest interpretowane jako adres dostarczenia do określonego urządzenia. Pole 
PDUs jest nazywane polem adresowym odbiorcy informacji. Wiadomości 
z tego zakresu są używane do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci. 
Jeżeli wartość PDUf jest większa od 239, to informacja jest uznawana, jako 
skierowana do wszystkich urządzeń w sieci. 

Do każdej wartości kodu PGN przypisana jest określona grupa mierzo-
nych wielkości. Nazwa wielkości zawarta jest w normie opisującej standard 
komunikacji SAE J1939 lub ISO 11783. Informacja zawarta w PGN umożliwia 
identyfikację funkcji lub wielkości, która jest przesyłana. Wszystkie kody, 
które mogą się pojawić w tym znaczniku opisane są w dokumentacji i umoż-
liwiają odczytanie przez system parametru, który będzie przekazywany. 
Grupę danych nagłówka zamyka 8-bitowy adres urządzenia wysyłającego 
wiadomość. Dla każdej sieci adres ten musi być unikalny. Dwa różne urzą-
dzenia przyłączone do sieci nie mogą mieć takiego samego adresu w tym 
samym czasie. Zastosowanie kodu PGN umożliwia identyfikację wielkości 
związanych z mierzonymi parametrami. W pamięci jednostki wyświetlają-
cej urządzenia diagnostycznego znajdują się zapisane wszystkie możliwe 
wartości PGN zgodne ze standardem.

Na przykład, wprowadzenie jako kodu PGN wartości PGN 65262 (FEEE16) 
określa grupowy parametr, jakim jest temperatura. Ponieważ w układach 
diagnostycznych zapis odczytywanych wielkości prowadzony jest w zapisie 
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szesnastkowym, PNG przyjmie wartość FEEE16. Jego szesnastkowy zapis 
zbudowany jest zatem z dwóch bajtów: FE16 oraz EE16. Pierwszy bajt opisuje 
wartość PDUf = 25410, jest to zatem wartość z przedziału powyżej 23910, 
odpowiadającego za traktowanie informacji jako kierowanej do wszystkich 
urządzeń w sieci. Wartość PDUs wynosi 23810. Na rysunku 2.3.7 przedsta-
wiono obraz strony internetowej, na której pojawia się identyfikacja kodu 
PGN. W pojeździe urządzenia podłączone do szyny ISOBUS mogą mierzyć 
temperaturę w różnych miejscach, zatem dostarczenie do terminala pojazdu 
ramki z kodem 65262 informuje wyłącznie o wybraniu grupy danych, którą 
jest w tym przypadku temperatura określonego procesu. Na rysunku 2.3.7 
można odczytać, że ten sam kod PGN wysyłają czujniki temperatury silnika, 
oleju i temperatury paliwa. W pełnej dokumentacji podany kod PGN iden-

rysunek 2.3.7. Identyfikacja kodów PGn i sPn.
Źródło: ISOBUS 11783 Online Data Base (https://www.isobus.net/isobus/pGNAndSPN).
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tyfikuje również parametry przesyłania danych: okres przesyłania danych 
– 1 s, długość danych – 8 bitów, domyślny priorytet – 6 oraz przyporządko-
wanie danych od konkretnych czujników do 8 pól w obszarze danych. Jak 
wspomniano wcześniej pole zarezerwowane na dane może mieć długość 
od 1 do 8 bajtów. Przykładowo w polu „dane” umieszczony zostanie zapis 
szesnastkowy: FF FF 03 84 FF FF FF FF. Liczba przedstawia wartości odczytane 
z czujników przypisanych do grupy PGN o kodzie 65262.

Do pełnej identyfikacji przedstawionej wyżej informacji, konieczne jest 
uzyskanie numeru SPN (ang. Suspect Parameter Numbers). Na rysunku 2.3.7 
można odczytać również, że wprowadzenie kodu PGN powoduje wyświetle-
nie informacji o numerze SPN, wielkości znajdujących się w grupie opisanej 
przez PGN. Wartość SPN jest odnośnikiem do strony, na której zawarte są 
szczegółowe informacje opisujące wykorzystywaną metodę przesyłania da-
nych. Jeżeli w specyfikacji PGN umieszczono kolejno wielkości: temperaturę 
cieczy chłodzącej, temperaturę paliw itd., to kolejność ich umieszczenia od-
powiada kolejnym bajtom umieszczonym w polu „dane’. W tym przypadku 
pierwsza wartość (FF16) odpowiada zmierzonej temperaturze przez czujnik 
cieczy chłodzącej. Specyfikacja PGN podaje również, jaki rozmiar będzie miała 
wyprowadzana wielkość. W przedstawionym przypadku wartość temperatury 
cieczy chłodzącej zajmuje 1 bajt.

Temperatura oleju w silniku znajduje się na trzeciej pozycji w tabeli 
przedstawionej na rysunku 2.3.7. Odczytana ze specyfikacji PGN jej długość 
to 2 bajty. Zatem z zapisu FF FF 03 84 FF FF FF FF, wartości 0316 i 8416 przed-
stawiają przesłaną wartość temperatury oleju. Numer SPN jest potrzebny, 
aby uzyskać informację o parametrach przetwornika czujnika temperatury. 
W pamięci systemu można odczytać pod numerem SPN = 175: długość da-
nych – 2 bajty, rozdzielczość k = 0,01125°C/bit, przesunięcie – 273°C. Wartość 
zmierzonej temperatury odczytana jest z 3. i 4. bajtu. Ze względu na stoso-
waną w przesyłaniu danych zamianę miejscami bajtów, kod przekazywanej 
temperatury w zapisie szesnastkowym wyniesie: 840316 = 3379510. Funkcja 
przetwarzania opisana jest wzorem:

T = k . n + A = 0,01125 – 273 = 107,19375°C

Odczytana z czujnika temperatura wynosi ok. 107°C. 
Przykład: Odczytana z szyny CAN informacja wyświetlona na wyświetlaczu 

przyrządu monitorującego ma postać: 3 0F004 00 – >* 8 FF FF a4 D9 21 FF 
FF FF 176.547640, należy zinterpretować ten zapis.

Zgodnie ze standardem oznaczenie nagłówka poszczególnych pozycji kodu 
przedstawiono poniżej:
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Kod 3 0 F0 04 00  – >* 8

Moduł PGN

Pozycja 1 2 3 4 5 6 7

1 – domyślny priorytet: 3,
2 – strona znacznika PGN: 0,
3 – pierwszy bajt właściwego kodu PGN, stanowiący PDUf: F016 = 24010, po-
nieważ jego wartość jest większa od 239, informacja jest przeznaczona do 
wszystkich odbiorników,
4 – drugi bajt właściwego kodu PGN, stanowiący PDUs: 0416 = 410,

5 – adres nadawcy: 00,
6 – znacznik informujący o przekazywaniu danych do wszystkich urządzeń: – >*,
7 – długość danych o wielkościach w bajtach: 8. 

Z zapisu wynika, że wartość pełnego znacznika PGN opisana jest jako 
0xF00416, w zapisie dziesiętnym wartość PGN może być przedstawiona jako 
6144410. Wartość grupująca PGN opisana przedstawioną wcześniej wartością 
opisuje 8 parametrów przekazywanych ze sterownika silnika. Parametry te 
opisane są w kolejnych 8 bajtach przekazywanej informacji (FF FF a4 D9 21 
FF FF FF): 

Pozycja Długość
(bity) nazwa wartości mierzonej Wartość SPN

1.1 4 Tryb pomiaru momentu obrotowego silnika F 899
1.2 4 Aktualna wartość momentu obrotowego F 4154
2 8 Ustalony moment obrotowy FF 512
3 8 Aktualne obciążenie silnika A4 513
4-5 16 Prędkość obrotowa silnika D9 21 190
6 8 Adres sterownika silnika FF 1483
7 8 Tryb pracy rozrusznika FF 1675
8 8 Wymagany moment z silnika FF 2432

Wartość prędkości obrotowej silnika określona jako SPN = 190, opisana 
jest za pomocą 16 bitów przedstawionych w bajtach 4. i 5. W dokumentacji 
standardu J1939 oraz ISO 11783 dla pozycji SPN = 190, pojawia się zapis 
informujący o długości danych wynoszącej 2 bajty oraz rozdzielczości po-
miaru prędkości obrotowej silnika, wynoszącej k = 0,125 obrotu na minutę 
na 1 bit. 
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W przypadku zapisu dwubajtowego, przyjęto, że bajt młodszy umieszczany 
jest przed bajtem starszym. Dlatego do prawidłowej interpretacji mierzonej 
wartości konieczne jest odwrócenie kolejności zapisanych liczb przed przeli-
czeniem ich na zapis dziesiętny. Poprawna wartość kodu zmierzonej prędko-
ści obrotowej silnika w zapisie szesnastkowym ma postać: 21d916 = 866510. 
Zatem zmierzona prędkość obrotowa przekazana przez szynę CAN wynosi: 
n = 8665·0,125 = 1083,125 obrotów na minutę. 

Przykładowy schemat warstwy 4., przedstawiającej układ i fizyczne roz-
mieszczenie elementów sieci przedstawiono na rysunku 2.3.8. W praktyce 
większość systemów pracujących zgodnie z normą ISO11782 ma wiele magi-
stral przesyłania danych. W celu połączenia odcinków sieci wykorzystywane 
są układy nazywane mostkami. 

rysunek 2.3.8. Przykład budowy fizycznej warstwy sieci IsoBUs (warstwa 4). 

Mostek posiada przynajmniej dwa podłączone do szyny danych sterowniki 
(ECU), wykorzystywane do przesyłania informacji w postaci uporządkowanej 
ramki. 

Obecnie standard CAN zdefiniowany jest z następującymi normami:
 R ISO 11898 – 1:2003 (poprawka w 2006 roku) 
 R ISO 11898 – 2:2003 
 R ISO 11898 – 3:2006
 R ISO 11898 – 4:2004
 R ISO 11898 – 5:2007
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2.3.5. Przyłącza stosowane w systemach IsoBUs

Obecnie, wszystkie współczesne wymagające sterowania urządzenia 
i maszyny mają możliwość podłączenia do szyny CAN przez złącze ISOBUS. 
W tym celu zwykle w tylnej części pojazdu i w kabinie znajdują się gniazda 
umożliwiające przyłączenie dodatkowych maszyn i urządzeń współpracujących 
z szyną CAN. Gniazda są zgodne normą ISO 11783-1 opracowaną w 2007 roku 
lub jej poprawioną wersji, opracowaną w 2012 roku o nazwie ISO 11783-2. 
Na rysunku 2.3.9 przedstawiono typowe gniazdo i wtyczkę ISOBUS.

rysunek 2.3.9. Gniazdo złącza 
Iso BUs, 9-polowe (Iso 11783), 
umieszczone w kabinie i wtyczka 
gniazda. 

Na rysunku 2.3.10 przedstawiono oznaczenie przyłączy gniazda ISO 11783. 
Jest to gniazdo 9-polowe, którego pola oznaczone są liczbami od 1 do 9. 

Podłączenia do poszczególnych pól gniazda: 1 – połączenie z masą po-
jazdu, 2 – podłączenie do masy sterownika ECU, 3 – zasilanie sieci ISO BUS, 
4 – zasilanie ECU, 5 – zakończenie obwodu elektrycznego (TBC), 6 – zasilanie 
obwodu TBC, 7 – masa obwodu TBC, 8 – przewód CAN-H o oporności wej-
ściowej 75Ω, 9 – CAN_L o oporności wejściowej 75Ω. 

rysunek 2.3.10. oznaczenie pól w gnieździe i wtyczce przyłączeniowych 
do szyny ISOBUS.
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Na rysunku 2.2.11 przedstawiono gniazdo diagnostyczne montowane 
w ciągnikach grupy AGCO. Na rysunku 2.3.11a przedstawiono podłączenia 
standardowego wtyku OBD do gniazda wyjściowego złącza ISO 11783, umoż-
liwiającego korzystanie z urządzeń diagnostycznych w wtykami OBD. 

rysunek 2.3.11. złącza diagnostyczne: a) 4-polowe gniazdo diagnostyczne 
pojazdów wytwarzanych w grupie aGco, b) adaptacja gniazd Iso 11783 
do złącza oBD, umieszczonych w ciągnikach marki john Deere.

2.3.6. Diagnostyka pojazdów rolniczych

Sieć CAN jest wykorzystywana do diagnostyki obwodów i wykrywania 
niesprawności w układach zamontowanych w pojazdach. W samochodach 
osobowych do przeprowadzania diagnostyki systemów wykorzystywane 
jest gniazdo OBD–II, które ma charakterystyczne prostokątne podłączenie, 
w ciągnikach rolniczych do diagnostyki służy okrągłe gniazdo wyjściowe 
sieci CAN. Ponieważ wiele przyrządów diagnostycznych wyposażonych jest 
w wejście typu OBD–II, przy przeprowadzeniu diagnostyki konieczne jest 
stosowanie przewodów przejściowych. Na rysunku 2.3.12 przedstawiono 
najpopularniejsze złącza stosowane do diagnostyki w ciągnikach i pojazdach 
samochodowych.

rysunek 2.3.12. zestawienie najpopularniejszych łączy stosowanych do 
diagnostyki pojazdów.
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rysunek 2.3.13. Przykładowe przyłącze diagnostyczne.

2.3.7. Podłączenie terminala do szyny IsoBUs 

Wprowadzenie standardu ISOBUS zgodnego z normą ISO 11783, umożliwia 
podłączenie praktycznie wszystkich urządzeń pracujących w tym standardzie. 
Jednym z urządzeń może być terminal odczytu i wprowadzania danych. 
Współczesny terminal wyposażony w ekran dotykowy pozwala na odczyt 
i wprowadzanie danych sterujących pracą urządzeń dołączanych do szyny 
ISOBUS. Na wyświetlaczu przedstawione są zainstalowane urządzenia oraz 
piktogramy pomocne w wyborze wyświetlanych danych. 

a)      b)

rysunek 2.3.14. Widok terminali współpracujących z szyną IsoBUs: a) terminal 
wyposażony w ekran dotykowy, b) terminal z mechanicznymi przyciskami 
sterującymi. 
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rysunek 2.3.15. Widok gniazd przyłączy do terminali współpracujących z szyną 
IsoBUs: a) gniazda przyłączy zgodne ze standardem rs232 oraz gniazda kart 
pamięci, b) gniazda przyłączy do przewodów IsoBUs. Źródło: materiały firmy 
TOPCON.

Na rysunki 2.3.15a widoczne są gniazda przyłączeniowe terminala. Od-
powiednie oznaczenia gniazd zamieszczone są w tabeli 2.3.1. Terminal jest 
dostarczany z zainstalowanym oprogramowaniem, umożliwiającym podłą-
czenie do istniejącej lub tworzonej szyny CAN zgodnej z normą ISO 1783. 
Terminal jest urządzeniem pracującym w trybie plug – and – play, dzięki temu 
w chwili wykrycia go przez kontroler ISOBUS powinien samoczynnie połączyć 
się z siecią. Niemniej, uruchomienie trybu serwisowego umożliwia przepro-
wadzenie własnej konfiguracji terminala. W trybie serwisowym możliwa jest 
własna konfiguracja terminala, która konieczna jest w przypadku: instalacji 
dodatkowego oprogramowania, wprowadzenia kodów aktywacyjnych, wgrania 
sterowników do nowych urządzeń obsługiwanych z poziomu terminala, kon-
figuracji urządzeń nawigacji satelitarnej. W przypadku terminala umożliwia-
jącego podłączenie ze zdalnym systemem zarządzania gospodarstwem (ang. 
Farm Management Information System), można wykorzystać do komunikacji 
oprogramowanie zarządzania przesyłaniem danych (ang. Task Controller). 
Oprogramowanie umożliwia przesyłanie danych przedstawiających parametry 
pracy maszyn i urządzeń za pomocą sygnału GSM do centrali zarządzania. 
Pliki wysyłane są jako niewielkie paczki danych w formacie ISO–XML. Przesła-

a)

b)
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ne pliki mogą być odczytane przez oprogramowanie zarządzające lub przez 
dowolny edytor tekstu obsługujący standard zapisu XML. 

tabela 2.3.1. oznaczenia gniazd przyłączeniowych w terminalu (rysunek 2.3.15a) 

1 Gniazdo podłączenia anteny 
telefonii komórkowej GSM

B Gniazdo B

ETH Gniazdo podłączenia do 
sieci internetowej Ethernet

C Gniazdo standardu RS 232 do podłą-
czenia odbiornika nawigacji satelitarnej

A Gniazdo ISOBUS do 
podłączenia urządzeń

2 Gniazdo pamięci zewnętrznej USB

D Gniazdo podłączenia 
kamery analogowej

E Port rezerwowy

Podłączenie terminala do serwera ISOBUS pozwoli na zasilanie terminala 
z aktywnej szyny ISOBUS oraz na komunikację z elementami składowymi 
sieci. Do podłączenia terminala należy wykorzystać przewód przejściowy 
dostarczony przez producenta terminala. Przewód, z jednej strony jest za-
kończony przyłączem umożliwiającym podłączenie do gniazda w terminalu, 
a z drugiej – standardowym wtykiem 9-pinowym ISOBUS (rys. 2.3.16). Wtyki 
zabezpieczone są wkrętami lub nakrętkami zabezpieczającymi (ISOBUS), które 
należy delikatnie dokręcić. 

rysunek 2.3.16. Przewód łączący terminal z siecią IsoBUs. 

Terminale wyposażone w możliwość przesyłania danych za pomocą sieci 
GSM powinny być wyposażone we własne karty SIM. 

2.4. czujniki i przetworniki wykorzystywane  
w systemach mechatronicznych

Każdy system biologiczny, jest zdecydowanie bardziej skomplikowanym 
układem zależności niż jakikolwiek układ skonstruowany przez człowieka. 
Monitorowanie procesów produkcyjnych w tak złożonym środowisku wymaga 
stosowania różnego typu czujników pomiarowych. czujnik pomiarowy jest 
elementem przyrządu pomiarowego, na który działa bezpośrednio wielkość 
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mierzona. Przykładem czujnika może ciecz w mierniku, jakim jest termometr, 
gdzie czujnikiem jest rtęć rozszerzająca się pod wpływem ciepła. Detektorem 
nazywamy urządzenie wskazujące zaistnienie pewnego zjawiska, bez poda-
wania wartości wielkości wykrywanej przez detektor. Przykładem może być 
detektor gazu, wskazujący przekroczenie dopuszczalnego stężenie w powie-
trzu. Przetwornikiem pomiarowym jest urządzenie przetwarzające, zgodnie 
z algorytmem przetwarzania, wielkość wejściową na wielkość wyjściową. 

Praktycznie każda współczesna maszyna rolnicza wymaga zastosowania 
elementu pozwalającego na ocenę zjawisk wpływających na jej pracę. W tym 
rozdziale przedstawiono wybrane rozwiązania umożliwiające odczytywanie 
parametrów procesowych. 

enkodery, są podstawowymi czujnikami stosowanymi do pomiaru 
przemieszczenia w systemach wykonawczych. Enkoder – jest urządzeniem 
zamieniającym informację o położeniu elementu na cykliczny sygnał elek-
tryczny pozwalający określić dokładnie położenie elementu, liczbę obrotów, 
położenie kątowe lub prędkość. Stosowany jest w przypadku, jeżeli należy 
określić położenie elementów lub wielkość jego zmiany. Ze względu na 
rodzaj przetwarzanego ruchu, można enkodery podzielić na przetworniki 
ruchu liniowego i obrotowego (rysunek 2.2. 1). Bardzo często enkodery są 
łączone z silnikami elektrycznymi i przekładniami zębatymi, tworząc moduł 
mechatroniczny, nazywany serwomotorem. 

rysunek 2.4.1. schemat podziału enkoderów, ze względu na zastosowanie. 
Źródło: opracowanie własne. 

Podstawowym parametrem enkodera jest jego czułość, przedstawiająca 
wartość przemieszczenia kątowego lub liniowego pomiędzy kolejnymi impul-
sami wysyłanymi przez enkoder. Ze względu na wygodę, często w specyfikacji 
produktu stosowana jest rozdzielczość, podawana jest wartość liczby impul-
sów generowanych przez przetwornik na jeden obrót wałka lub jednostkę 
przemieszczenia (np. 200 imp/1 obr). Enkodery mogą być wykonywane, 



732. Mechatronika w rolnictwie

jako czujniki optyczne, magnetyczne, wykorzystujące efekt Halla lub pojem-
nościowe. Niezależnie jednak od elementu wyzwalającego zasada działania 
jest zbliżona. 

enkoder przyrostowy (inkrementacyjny) – jest urządzeniem zliczającym 
impulsy z czujnika obrotów lub linii podziałowej. Kąt obrotu wałka lub od-
ległość, na jaką przesunęło się suwadło obliczane jest przez zliczenie liczby 
impulsów. Enkodery mierzą tylko zmianę położenia bez ustalania położenia 
początkowego. Dlatego w urządzeniach tego typu często konieczne jest 
uruchomienie procedury startowej polegającej na ustawieniu urządzenia, 
do którego podłączony jest enkoder w położenie początkowe. Ma to miejsce 
albo podczas kalibracji przy włączeniu urządzenia, lub przy jego wyłączaniu. 
Sygnał wyjściowy enkodera przyrostowego jest ciągiem sygnałów prostokąt-
nych, wysyłanych w chwili przechodzenia elementu przez znacznik położenia. 
Znacznikiem położenia może być element graficzny, otwór w przesłonie lub 
element ferromagnetyczny. Zwykle urządzenie jest wyposażone w dwa wyjścia 
sygnałowe. Sygnały pochodzą od czujników przesuniętych względem siebie. 
Dzięki czemu znając kolejność sygnałów pojawiających się na wyjściu A i B 
oraz położenie czujników można łatwo stwierdzić, w jakim kierunku obraca 
się wałek lub przemieszcza obserwowany element. Na rysunku 2.2.2. przed-
stawiono, zasadę pracy prostego enkodera inkrementacyjnego. W urządzeniu 

rysunek 2.4.2. schemat kodowania sygnału wyjściowego z magnetycznego enkodera 
przyrostowego wyposażonego w dwa czujniki hallotronowe (a,B) i dwa bieguny 
magnesu umieszczone w obrotowym czujniku. Źródło: opracowanie własne. 
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znajdują się dwa czujniki zwierne, które wysyłają sygnał, jeżeli zostaną zbli-
żone do magnesu umieszczonego na obracającym się wałku, zakres działania 
magnesu wynosi 180°, tak jak przedstawiono, to na rysunku 2.2.2. Jeżeli 
ciemne pole znajdzie się naprzeciwko czujnika, jest przesyłany do wyjścia 
sygnał w postaci logicznej „0”, w przypadku zbliżenia magnesu do czujnika 
(pole jasne), czujnik wysyła sygnał będący logiczną „1”. Liczba zliczonych 
sygnałów pomiarowych określa przemieszczenie elementu. 

Zespół czujników umożliwia rozróżnienie czterech stanów na jeden 
obrót wałka pomiarowego. Każdy stan opisany jest unikalną kombinacją 
stanów wyjściowych enkodera. Kombinacja stanów na wyjściu A i B pozwala 
w przypadku zastosowania dwóch czujników na uzyskanie czułości wyno-
szącej 90°/impuls, lub rozdzielczości przetwornika k=4 stany/obrót wałka. 
Przetwornik umożliwia pracę jako enkoder przyrostowy, przez sumowanie 
kolejnych kombinacji sygnałów wyjściowych. Brak jest możliwości określenia 
bezwzględnego położenia początkowego, ze względu na powtarzalność kodu 
po każdym obrocie wałka. 

Enkodery liniowe (rys. 2.2.3a),zwane liniałami, zbudowane są na po-
dobnej zasadzie, wykorzystując czujniki optyczne lub magnetyczne. Enkoder 
magnetyczny, zbudowany jest z enkodera liniowego, który przemieszcza się 
nad taśmą magnetyczną. W przeciwieństwie np. do taśm magnetofonowych 
pomiar jest pomiarem bezkontaktowym – enkoder nie dotyka taśmy.  Taśma 
magnetyczna posiada na powierzchni naniesione znaczniki magnetyczne, 
tworzące tzw. przemagnesowania. Odległość pomiędzy przemagnesowa-
niami tworzy rozdzielczość liniału. W zależności od tego jaka jest potrzebna 
dokładność można wybrać odpowiednią rozdzielczość liniału. 

a)                                                                     b)

rysunek 2.4.3. Widok i zasada działania optycznych enkoderów przyrostowych, 
a ) liniowy enkoder szczelinowy, b) obrotowy enkoder szczelinowy. 
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Enkodery z czujnikami magnetycznymi w porównaniu do optycznych 
nie są wrażliwe na zanieczyszczenia powierzchni, takie jak: woda, smar czy 
kurz. W wielu przypadkach nie mogą być jednak stosowane ze względu na 
wrażliwość na obce pola magnetyczne. Dlatego nie powinny być umieszczane 
w pobliżu źródeł promieniowania elektromagnetycznego, takich jak silniki 
elektryczne, przewody prądowe. 

Zalety enkoderów przyrostowych: Wysoka rozdzielczość, łatwa wymiana 
w przypadku awarii, małe wymiary, odporność na trudne warunki pracy. 

enkoder absolutny odczytuje pozycję wału lub przemieszczenia w sto-
sunku do punktu początkowego. 

rysunek 2.4.4 enkoder absolutny, a) linkowy, b) optyczny. 

Enkoder absolutny w porównaniu do enkodera przyrostowego wysyła 
kod, który jednoznacznie wskazuje, o jaki kąt lub o jaką odległość przesu-
nięto suwadło w stosunku do położenia początkowego. Pewną odmianą 
funkcjonalną enkoderów liniowych jest enkoder linkowy. W budowie jest to 
enkoder obrotowy, połączony z nawinięta na oś linką. Pomiar przemieszcze-
nia polega na zmierzeniu przez enkoder długości wysunięcia linki. Sprężyna 
umieszczona wewnątrz enkodera umożliwia samoczynny powrót urządzania 
do położenia spoczynkowego w chwili ustania działania sił wymuszających 
jej wysunięcie. Zastosowanie tego typu rozwiązania pozwala na pomiary 

b)

a)
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przemieszczeń stosunkowo długich odcinków, bez konieczności ustalenia 
dokładnie współliniowości elementu wykonawczego. 

rysunek 2.4.5. enkoder mierzący przemieszczenie wału przenośnika w linii  
do płukania ziemniaków. 
Źródło: materiały firmowe: www.schaapholland.com, www.hariston-mayo.com, materiały firmy 
Simens.

Niezależnie od algorytmu zliczającego, enkodery różnią się rodzajem 
czujników wyzwalających impulsy. Podstawowe czujniki wykorzystywane 
w enkoderach to:

Enkodery mechaniczne -wykorzystujące magnes lub element ferroma-
gnetyczny do zliczania impulsów pomiarowych. 

 R Enkodery optyczne – stanowią dominującą większość produkowanych 
enkoderów. W swoim działaniu wykorzystują zmianę natężenia światła 
do oceny stanu układu. Pomiar prędkości obrotowej urządzenia polega 
na zliczaniu przerwań w obwodzie wyposażonym w źródło światła 
i fotodiodę lub fotorezystor. 

 R Enkodery magnetyczne – wykorzystujące do zliczania impulsów znacz-
niki magnetyczne. Podstawą działania magnetycznych czujników kąta 
wykorzystujących efekt Halla jest przetwornik magnetyczny zintegro-
wany z układem elektronicznym. Współdziałając z przemieszczającym 
się liniowo lub obracającym się magnesem, czujnik dokonuje pomiaru 
przemieszczenia lub położenia kątowego. 

 R Resolver – jest odmianą magnetycznego enkodera obrotowego. Re-
solver to rodzaj przetwornika kąta obrotu, który można określić jako 
analogową wersją enkodera absolutnego. Przez analogowy sygnał 
wyjściowy dostarcza on informacji o aktualnym położeniu wału. Zasada 
działania jest podobna jak w silniku elektrycznym urządzenie składa 
się z wirnika oraz stojana. Uzwojenie pierwotne (wirnika) zasilane 
jest (przez transformator obrotowy) prądem zmiennym, natomiast 
w uzwojeniach wtórnych (stojana) – przesuniętych względem siebie 
o kąt 90° – indukują się napięcia, które są proporcjonalnymi do sinusa 
oraz cosinusa kąta obrotu. Sinusoidalne sygnały wyjściowe jednoznacz-
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nie określają pozycję kątową wału. Resolver jest urządzeniem induk-
cyjnym, a co za tym idzie w praktyce nie wymaga żadnej dodatkowej 
elektroniki w swojej konstrukcji. Sprawia to, że jest on stosunkowo tani 
oraz odporny na niekorzystne warunki pracy. Uzyskamy tutaj również 
relatywnie wysoką dokładność pomiaru.

a)                           b)                                 c)

rysunek 2.4.6. enkodery obrotowe, a, b) schemat budowy enkoderów 
obrotowych, wykorzystujących czujniki Halla, c) enkodera optycznego. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Simens.

Pod względem dokładności i rozdzielczości czujniki magnetyczne ustępują 
np. enkoderom optycznym, ale mają prostszą budowę. W związku z tym 
obecnie bezkontaktowe czujniki magnetyczne coraz częściej zastępują en-
kodery optyczne oraz precyzyjne potencjometry.

rysunek 2.4.7. schemat resovera, będącego odmiana analogowego enkodera, 
wykorzystującego efekt Halla. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Simens.

Przykład identyfikacji wyjść enkodera. Na rysunku 2.4.8, przedstawiono 
rysunek przykładowego enkodera EC11. Enkoder wytwarza dwa sygnały napię-
ciowe: A i B, w liczbie 30 na jeden pełny obrót wałka (rys. 2.4.8c). W każdej 
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dokumentacji dołączonej do produktu znajduje się rysunek schematu wyjść 
enkodera (rys. 2.4.8a). Podłączenie enkodera do licznika polega na właściwym 
podłączeniu jego wyjść do wejścia licznika. Zasada pracy tego typu enkodera 
polega na zwieraniu w określonej kolejności styków A i B do wyjścia C. Wyjście 
C może być podłączone do masy lub do zasilania. W przypadku podłączenia 
zasilania do wejścia C, na zaciskach A i B w określonej kolejności będzie się 
pojawiało napięcie, które może być zliczane przez licznik elektroniczny. Kie-
runek obrotów rozpoznawany jest przez dalszą część układu w zależności od 
tego, do którego złącza zostanie pierwsze doprowadzone napięcie. 

rysunek 2.4.8. rysunek złożeniowy przykładowego enkodera ec11, a) widok 
podłączeń, b) widok enkodera, c) widok przebiegu wyzwalania impulsów. 
Źródło: dokumentacja techniczna. 

tachometry – urządzenia przeznaczone do pomiaru prędkości poruszają-
cego się ciała. Mogą być budowane, jako urządzenia analogowe lub cyfrowe. 
Tachometry analogowe wykorzystują do wytwarzania sygnału prądnicę. Tacho-
metry cyfrowe najczęściej wykorzystują czujniki zbliżeniowe umieszczone na 
obracającym się wałku. Prędkość obrotowa w tych urządzeniach wyznaczana 
jest przez zliczanie impulsów w jednostce czasu. Obecnie do budowy tacho-
metrów w większości przypadków, jako czujniki wykorzystywane są, enkodery. 

Prądnica tachometryczna (tachometr analogowy) – jest analogowym 
przetwornikiem prędkości kątowej ω. Zasada pracy polega na skorelowaniu 
prędkości kątowej wałka tachometru z napięciem przez niego wytworzonym. 
Zasada jego pracy jest, zbliżona do pracy prądnicy. Ze względu na budowę 
można wyróżnić tachometry pracujące, jako prądnice prądu stałego (DC) lub 
zmiennego (AC). 
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rysunek 2.4.9. a) funkcja przetwarzania prądnicy tachometrycznej, b) schemat 
tachometrycznego układu pomiaru prędkości. 

Napięcie wytworzone na wyjściu tachometru V0 jest proporcjonalne do 
prędkości kątowej wałka tachometru ω0 i opisane jest wzorem, noszącym 
nazwę funkcji przetwarzania: . Stała At, nazywana jest, stałą tachometru. Tech-
niczne rozwiązanie wykorzystania pradnicy tachometrycznej przedstawiono na 
rysunku 2.4.9b. Napięcie wytworzone w prądnicy jest mierzone woltomierzem 
wyskalowanym w jednostkach prędkości. W ogromnej wiekszości przyrządów 
pomiarowych wykorzystujących prądnice tachometryczne, na obrotomierzu 
można odczytać wartości prędkosci obrotowej (n), wyrażonej w obotach 
ma minutę. Odstępstwo od przedstawienia prędkości w jednostkach układu 
SI, jakimi są radiany/s, wynika z lepszego odbioru wielkosci obr/min, przez 
użytkowników niż odczytywana wartość prędkości kątowej (ω). Zależność 
pomiędzy prędkością kątową ω (rad/s) i prędkością obrotową opisuje rów-
nanie:  (obr/min). 

Tachometr prądu stałego (DC), przedstawiony na rysunku 2.4.10, zbu-
dowany jest z magnesu stałego, kumutatora, szczotek, rezystora o zmiennej 
oporności i dołączonego woltomierza wyskalowanego w jednostkach pręd-
kosci obrotowej. 

b)

a)



80 A. Ekielski, K. Wesołowski • Systemy Agrotroniczne

a)                                                                          b)

rysunek 2.4.10. zasada pracy tachometru analogowego wykorzystującego 
prądnice prądu stałego, a – schemat elektryczny, b – widok przykładowej 
prądnicy tachometrycznej. 

Twornik prądnicy obraca się w stałym polu magnetycznym. Obrót twornika 
wytwarza napięcie w uzwojeniach. Komutator łacząc odpowiednie bieguny po-
woduje pojawienie się na wyjściu prądnicy tachometrycznej stałego napięcia. 
Polaryzacja napięcia wyjściowego zależy od kierunku obrotu wału twornika. 

rysunek 2.4.11. schemat elektryczny tachometru prądu zmiennego. 

Tachometr prądu zmiennego (AC) ze względu na budowę nie posiada 
komutatora, dzięki czemu unika się jednego z problemów związanych z jego 
obsługą jakim jest ograniczenie maksymalnej prędkości obrotowej. Wielkością 
wyjściową z prądnicy prądu zmiennego jest napięcie i częstotliwość, które 
są zależne od prędkości obrotowej wałka prądnicy. W celu wytworzenia na-
pięcia stałego stosowany jest mostek prostowniczy z zespołem filtracyjnym. 
Podstawową wadą prądnic tachmetrycznych AC jest ich nieliniowa charak-
terystyka. Dlatego współczesne prądnice tachometryczne wyposażone są 
w układy kompensacji nieliniowości. 
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tachometr cyfrowy – wykorzystuje układy liczników, zliczające liczbę 
odebranych impulsów w ciągu jednostki czasu. Wadą tego rozwiązania jest 
konieczność zmiany algorytmu pracy w przypadku pomiaru niewielkich pręd-
kości. Encoder optyczny 

Zadanie: Zakładając liniową charakterystyke tachometru, wyznaczyć sta-
łą przetwarzania prądnicy tachometrycznej jeżeli przy prędkości obrotowej  
n1 = 500 obr/min wartość napięcia wyjściowego wynosi V1 = 5 V, zaś przy 
prędkości obrotowej n2 = 1500 obr/min, wartość napięcia wyjściowego wynosi  
V2 = 10 V. Zakres pomiarowy prądnicy wynosi od 50 obr/min do 10000 obr/min. 

czujnik podczerwieni PIr (Pasive Infra Red) – czujnik wrażliwy na dzia-
łanie promieniowania podczerwonego. Wykorzystuje właściwości tantalek 
litu jako materiału wykrywającego zmiany promieniowania IR. W obecności 
pola elektrycznego, kiedy materiał zostanie ogrzany przez promieniowanie 
IR następuję uporządkowanie (polaryzacja) wewnątrz struktury dipolowej. 
Jak przedstawiono to na rysunku 2.4.12., w celu zwiekszenia selektywności 
czujników, sygnał docierający do czujnika jest wstepnie filtrowany przez ma-
teriał zatrzymujący inne długości fal elektromagnetycznych. 

rysunek 2.4.12. Widok i układ połączeń czujnika PIr. oznaczenia: GnD – masa, 
F – sprzężenie zwrotne z wzmacniacza, umożliwia ustalenie progu działania,  
s – sygnał wyjściowy, D – zasilanie (+). 
Źródło: materiały firmy InfraTec. 

Z funkcjonalnego punktu widzenia zmiana wartości promieniowania 
docierającego do czujnika powoduje zmianę pojemności układu i zmianę 
częstotliwosci pracy. Zmiana czestotliwości może być przetworzona na zmianę 
np. napięcia wyjściowego z czujnika. Czujnik PIR zbudowany jest z sensora 
PIR umieszczonego w obwodzie rezonansowym. W rzeczywistości czujnik PIR, 
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w obwodzie rezonansowym pełni funkcję kondensatora. Całość zamknięta 
jest w obudowie, w której znajduje się okienko z zamontowanym filtrem 
przepuszającym promieniowanie podczerwone (IR). Dodatkowo standaryzację 
sygnału wyjściowego z czujnika zapewniają wzmacniacz i układ komparato-
ra (porównawczy). Zadaniem komparatora (rys. 2.4.13b), jest porównanie 
napięcia przychodzącego z czujnika PIR, z zadanym napięciem progowym. 
Komparator porównuje dwa napięcia wejściowe, jeżeli napięcie z czujnika PIR 
będzie wyższe od zadanego, to na wyjściu komparatora pojawi się napięcie 
zbliżone do napięcia zasilania, czujnik wyśle sygnał wykrycia zmiany natęże-
nia promieniowania IR. Jeżeli napięcie wychodzące z układu rezonansowego 
czujnika PIR będzie niższe niż napięcie porównawcze, to na wyjściu układu 
pojawi się napięcie bliskie wartości ujemnego bieguna zasilania i czujnik nie 
wyśle sygnału. 

rysunek 2.4.13. zasada działania przetwornika PIr, a) zasada działania 
przetwornika podczerwieni, b) schemat układu porównawczego (komparatora), 
umieszczonego w przetworniku PIr. 
Źródło: opracowanie własne, oraz materiały firmy: Infratec. https://www.infratec-infrared.com/
sensor-division/

Czujniki PIR wykorzystywane są w układach wykrywających ogień, lub 
przegrzanie elementów roboczych maszyn, miernikach wskaźnika NVDI. 
Również można je wykorzystać w zespołach pozycjonowania lub czujnikach 
osiągnięcia temperatury pracy przez systemy katalityczne. 

a)

b)
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czujniki siły
W systemach mechatronicznych określenie wartości sił występującej 

w układzie mechanicznym jest jednym z podstawowych zagadnień. Ponie-
waż pewna grupa czujników i przetworników siły stosowana jest do budowy 
urządzeń mierzących ciśnienie, dlatego zostaną one omówione w dalszej 
części książki, przy opisie czujników ciśnienia. Specyficzną grupę urządzeń 
pomiarowych, stanowią czujniki pomiaru siły, w trójpunktowym układzie 
zawieszenia (TUZ) narzędzi. Ze względu na specyfikę obciążeń TUZ, czujniki 
te muszą posiadać szeroki zakres pomiarowy oraz znaczną odporność na 
przeciążenia. Obecnie jednym z częściej stosowanych rozwiązań wykorzysty-
wanych do budowy tego typu czujników, jest zespolone stosowanie czujnika 
siły zintegrowanego z przetwornikiem analogowym. W tego typu czujnikach 
do pomiaru wielkości mierzonej wykorzystywany jest efekt magnetomecha-
niczny, nazywane efektem Villary’ego. Zjawisko, to polega na zaburzeniu jed-
norodności pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd płynący w cewce, 
w wyniku jej odkształcenia. Ze względu na wysoką czułość, efekt Villarego 
jest podstawą do budowy wszelkiego typu przetworników siły i momentu 
obrotowego. 

Czujnik tego typu, zbudowany jest z rdzenia wykonanego z materiału ma-
jącego właściwości magnetostrykcyjne (stopy Fe, Ni, Co, Tb, Dy), na którym 
umieszczono (rys. 2.4.14a) trzy cewki. Przez dwie cewki przepływa prąd zmien-
ny. W cewce pomiarowej, w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej, 
wytwarzane jest pewne napięcie. Odkształcenie, rdzenia powoduję zmianę 
przebiegu strumienia magnetycznego, co indukuje zmianę napięcia w cewce 
pomiarowej, która to zmiana jest następnie wzmacniana i przesyłana, jako 
sygnał wyjściowy. W zastosowaniach przemysłowych, czujniki wykorzystujące 
materiały magnetostrykcyjne stanowią poważną konkurencję dla czujników 
piezoelektrycznych. 

Uwaga: Właściwości magnetostykcyjne polegają na odkształcaniu się 
materiału pod wpływem pola magnetycznego. W czujnikach wykorzysty-
wane jest zjawisko odwrotne, polegające na zmianie warości pola magne-
tycznego w wyniku odkształcenia materiału. 

Na rysunku 2.4.14b przedstawiono budowę i zasadę działania czujnika 
pomiaru plonu w kombajnie zbożowym, wykorzystującego efekt Villary’e-
go. Pręt o właściwościach magnetostrykcyjnych zamocowany jest do płyty 
oporowej, przytwierdzonej do ściany przenośnika ziarna. Druga strona pręta 
wyposażona jest w płytę pomiarową. Ziarno uderzając o płytę pomiarową, 
powoduje przenoszenie siły na pręt pomiarowy. Odkształcenie pręta pomia-
rowego, powoduje przy każdym uderzeniu ziarna, zmianę jego właściwości 
magnetycznych. W efekcie prąd przepływający przez cewkę nawiniętą na prę-
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cie, zmienia swoją amplitudę drgań. Każde ziarno uderzając o płytę powoduje 
chwilową zmianę amplitudy drgań. Jeżeli w miejsce opornika, zamontowany 
zostanie licznik sumujący, ile razy amplituda uległa zmianie, wtedy można 
określić liczbę uderzeń o płytę pomiarową. Na podstawie tej liczby można 
oszacować ilość zboża przesyłanego przez przenośnik. 

rysunek 2.4.14. schemat i zasada działania czujnika siły wykorzystującego 
efekt Villary’ego, a – zasada pracy czujnika siły, b – wykorzystanie czujnika siły 
do pomiaru liczby impulsów siły wywieranych przez materiał. 

czujniki i przetworniki ciśnienia, służą do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy. 
Czujniki ciśnienia cieczy stosowane są w różnych urządzeniach wyposażonych 
w motory lub siłowniki hydrauliczne. Przetworniki ciśnienia wyposażone są 
zwykle w czujniki mechaniczne (membrana, mieszek), podłączone do prze-
twornika elektrycznego. Ze względu na cenę czujniki ciśnienia są dostępne, 
przede wszystkim, jako czujniki mechaniczne lub czujniki mechaniczno-elek-
tryczne. Jednym z najstarszych rozwiązań czujników pomiaru ciśnienia są 
czujniki membranowe lub mieszkowe wyposażone w element stykowy. Są to 
czujniki dwustanowe, które w stanie normalnym, bez dostarczenia ciśnienia 

b

a
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cieczy do wejścia czujnika, są czujnikami zwartymi. Wzrost ciśnienia medium 
naciskającego na membranę (rys. 2.4.15a) powoduje jej przemieszczenie 
i rozwarcie styku przymocowanego do membrany. W wyniku, czego nastę-
puje rozwarcie obwodu elektrycznego i sygnalizacja osiągniecia określonej 
wartości ciśnienia w obwodzie. 

rysunek 2.4.15. stykowy dwustanowy, czujnik ciśnienia., a – przekrój i zasada 
działania, b – widok kompletnego czujnika, c – schemat obwodu elektrycznego 
i przebieg sygnału wyjściowego z czujnika.

Stykowe przetworniki mechaniczne charakteryzują się stosunkowo wy-
soką histerezą pomiarową (rys. 2.4.15c). Z tego względu, są coraz rzadziej 
wykorzystywane w urządzeniach wymagających dokładnej sygnalizacji prze-
kroczenia zakładanego ciśnienia cieczy w monitorowanym układzie. Nie mniej, 
ze względu na niską cenę i wysoką niezawodność, można często spotkać 
w układach pomiaru ciśnienia oleju w silnikach spalinowych. 

Ponieważ czujnik stykowy wskazuje tylko przejście pomiędzy pewną 
określoną wartością ciśnienia, nie może być wykorzystywany w systemach, 
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których zadaniem jest odczyt jego wartości. W grupie przetworników umoż-
liwiających pomiar wartości ciśnienia stosowane są:

 R potencjometryczne, wykorzystujące potencjometr elektryczny do 
przetwarzania ciśnienia w sygnał pomiarowy,

 R wyposażone w przetwornik magnetoelektryczny (LDVT),
 R wykorzystujące przetworniki piezo-krystaliczne,
 R pojemnościowe. 

Przetwornik potencjometryczny (potentiometric pressure sensor). Jednym 
z najstarszych przetworników ciśnienia są przetworniki wykorzystujące od-
kształcenie elementu sprężystego, jakim może być: rurka Bourdona, mieszek 
lub membrana. Przemieszczenie elementu sprężystego powoduje zmianę 
położenia przymocowanego do niego ramienia potencjometru elektryczne-
go. Przemieszczenie ramienia wpływa na zmianę rezystancji potencjometru, 
w efekcie ma wpływ na wartość spadku napięcia, prądu przepływającego 
przez potencjometr (rys. 2.4.16). Spadek napięcia jest proporcjonalny do 
wychylenia ramienia potencjometru. Spadek napięcia odczytywany jest 
bezpośrednio przez umieszczony w obwodzie woltomierz, wyskalowany 
w jednostkach ciśnienia. W tego typu przetworniku, czujnikiem jest rurka 
Bourdona, a część przetwarzającą stanowi potencjometr.

rysunek 2.4.16. schemat i zasada działania czujnika potencjometrycznego, 
wyposażonego w rurkę Bourdona. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Poclain. 

Przetwornik indukcyjny. Drugim popularnym urządzeniem wykorzystywa-
nym do pomiaru ciśnienia jest przetwornik mieszkowy wyposażony w czujnik 
indukcyjny. Budowa tego czujnika przedstawiona została na rysunku 2.4.17. 
Dzięki prostej budowie w grupie indukcyjnych przetworników ciśnienia 
dużą popularność zyskały przetworniki ciśnienia, które działają na zasadzie 
liniowego zmiennego transformatora różnicowego (LVDT). W tym przypadku 
elementem reagującym na ciśnienie jest bezpośrednio połączony z rdzeniem 
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liniowego transformator różnicowy. Przetwornik LVDT jest urządzeniem 
elektromechanicznym (rys. 2.4.17a), które posiada wyjście elektryczne. Na-
pięciowy sygnał wyjściowy z przetwornika, jest liniowo proporcjonalny do 
przemieszczenia ruchomego rdzenia. 

Budowa: Przetwornik składa się z cewki pierwotnej oraz dwóch cewek 
pełniących funkcję uzwojenia wtórnego, umieszczonymi po obu stronach 
cewki pierwotnej. Miękki rdzeń magnetyczny w kształcie pręta wewnątrz 
zespołu cewki zapewnia zmianę strumienia magnetycznego wpływającego 
na wartość indukcji w cewkach uzwojenia wtórnego.

rysunek 2.4.17. Indukcyjny czujnik przemieszczenia, a) konstrukcja czujnika,  
b) schemat elektryczny. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Honeywell. 

Gdy cewka pierwotna jest zasilana prądem przemiennym, w dwóch cew-
kach wtórnych indukowane są napięcie. Cewki wtórne są połączone szerego-
wo, przy czym początek każdego uzwojenia jest połączony ze sobą. Układ ten 
w położeniu neutralnym, wytwarza zerowe napięcie wyjściowe, będące sumą 
dwóch napięć składowych pochodzących z dwóch cewek. Jest to spowodowa-
ne indukowaniem równego, co do wartości napięcia w każdej cewce. Ten stan 
występuje, gdy rdzeń jest umieszczony centralnie między dwoma wtórnymi. 
Przemieszczenie rdzenia prowadzi do zwiekszenia sprzężenia magnetycznego 
z cewką w kierunku ruchu i zmniejszenia sprzężenia magnetycznego z drugą 
cewką, wytwarzając sygnał wyjściowy z połączonych części wtórnych różny 
od zera. Ruch w przeciwnym kierunku daje identyczne wyjście sygnału, ale 
w przeciwnym znaku. Zdecydowaną zaletą stosowania przetwornika LVDT 
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jest to, że ruchomy rdzeń nie styka się z innymi elementami elektrycznymi 
zespołu, jak ma to miejsce w przypadku np. układu potencjometrycznego. 
Oznacza to, że przetwornik LVDT oferuje wysoką niezawodność i długą ży-
wotność. Aby utworzyć przetwornik ciśnienia, przemieszczenie rdzenia LVDT 
jest wymuszane przez ruch metalowej membrany reagującej na ciśnienie.

Przetworniki piezoelektryczne (piezokrystaliczne) – czujniki piezoelek-
tryczne są wykorzystywane do pomiaru ciśnienia, przyspieszenia i sił dyna-
micznych takich jak: drgania, uderzenia lub szybkozmiennego naprężenia 
w materiale. Czujnik zbudowany jest z anizotropowego kryształu np. kwarcu. 
W przypadku działania siły lub ciśnienia, materiał jest odpowiednio ściskany 
lub rozciągany. W trakcie deformacji, jedna z części kryształu staje się ujemnie 
naładowaną, druga dodatnio (rys. 2.4.19). Ładunek zgromadzony na brzegach 
kryształu jest proporcjonalny do jego deformacji. Deformacja, zaś jest zależna 
od przyłożonej siły. Dlatego funkcję przetwarzania tego typu czujnika można 
zapisać wzorem: Q = kx = AF

Gdzie Q jest ładunkiem elektrycznym generowanym na okładzinach 
kryształu, k jest współczynnikiem sprężystości kryształu, x –przedstawia 
odkształcenie materiału pod wpływem działania siły F, wartość oznaczona 
literą A, jest stałą opisującą czułość piezo-kryształu. Piezoelektryczne czujniki 
siły stosowane są do pomiarów szybkozmiennych. Graniczna częstotliwość 
pomiarowa czujników piezoelektrycznych dochodzi do 100 kHz. 

rysunek 2.4.19. zasada działania i schemat elektryczny przetwornika 
piezoelektrycznego. 
Źródło: Materiały firmy Motorola
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Ze względu na charakter sygnału podłączenie czujnika piezoelektrycznego 
wymaga zastosowania wzmacniaczy pomiarowych. Schemat toru pomia-
rowego wykorzystywanego przy pomiarach czujnikami piezoelektrycznymi 
przedstawiono na rysunku 2.4.19.

Wykorzystanie czujników piezoelektrycznych do pomiaru ciśnienia. 
Piezoelektryczne czujniki ciśnienia, mierzą ciśnienie dynamiczne. Zasadniczo, 
nie nadają się one do pomiarów ciśnienia statycznego, ponieważ polaryza-
cja kryształu piezoelektrycznego może zanikać w warunkach statycznych. 
W większości przypadków, jako czujniki wykorzystywane są kryształy kwarcu, 
co zapewnia ich stabilną i powtarzalną pracę.

rysunek 2.4.20. Przetwornik piezoelektryczny, a) przekrój przez typowy 
piezoelektryczny czujnik ciśnienia, b) zasada podłączenia. 
Źródło: a – materiały firmy PCB sensors, b – Holykell Co. 

Zasada działania. Jeżeli kryształ poddany zostanie naciskowi, na po-
wierzchni kryształu pojawia się ładunek elektryczny Q. W celu uzyskania 
wysokiej dokładności dołączony do wyjścia kryształu układ wzmacniacza musi 
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charakteryzować się wysoką impedancją (opornością) wejściową. Zgodnie 
z prawem Ohma, napięcie na wejściu wzmacniacza jakie się pojawi w chwili 
pojawienia się ładunku elektrycznego Q wynosi: . Gdzie R – jest 
opornością wejściowa wzmacniacza, zaś t – jest czasem przepływu ładunku 
elektrycznego. Wysoka wartość oporności wejściowej, najczęściej jest osiągana 
przez umieszczenie wewnątrz przetwornika, krótkich przewodów o wysokiej 
impedancji. Ze względu na małą wartość ładunku wytwarzanego przez krysz-
tały, w kablach i połączeniach należy utrzymywać wysoką rezystancję izolacji, 
aby uniknąć upływności ładunku do masy przetwornika. 

Podstawową funkcją wzmacniacza ładunku elektrycznego jest przekształ-
cenie dzięki wysokiej impedancji wejściowej, stosunkowo małego ładunku 
elektrycznego na użyteczny sygnał napięciowy. Niestety nawet w przypadku 
zastosowania izolacji o wysokiej rezystancji elektrycznej, ładunek elektryczny 
jest powoli rozpraszany, zjawisko to nazywane jest upływnością elektryczną. 
Szybkość, z jaką zanika ładunek elektryczny, zależy od rezystancji izolacji 
elektrycznej. Dlatego czujniki tego typu nadają się do pomiarów szybkich 
zmian ciśnienia. Graniczna częstotliwość zmian ciśnienia możliwa do zareje-
strowania przez współczesne przetworniki piezoelektryczne wykorzystywane 
do pomiaru zmian ciśnienia nie przekracza 80 kHz. 

Przetworniki pojemnościowe (capacitive pressure sensor) – Pojemno-
ściowe przetworniki ciśnienia wykorzystują zmianę pojemności elektrycznej 
kondensatora pomiarowego. W przetwornikach tego typu czujnikiem jest 
kondensator, którego jedną z okładzin stanowi cienka membrana. Mierzone 
ciśnienie powoduje odchylenie membrany, powodując zmianę odległości po-
między okładzinami kondensatora, wpływając na jego pojemność wyjściową. 
Zmiana pojemności w zależności od przemieszczenia membrany może mieć 
charakter liniowy lub nieliniowy. Wynosi ona zazwyczaj nie więcej niż kilku 
pikofaradów przy całkowitej pojemności kondensatora pomiarowego wyno-
szącej 50-100 pF. Zmiana pojemności może być wykorzystana do sterowania 
częstotliwością oscylatora lub do zmiany przełożenia w cewce pomiarowej 
prądu zmiennego. Elektronika do kondycjonowania sygnału pomiarowego 
powinna znajdować się blisko elementu czujnika, aby zapobiec błędom spo-
wodowanym rozproszeniem pojemności. Pojemność kondensatora z płytą 
równoległą opisana jest następującym równaniem:

Gdzie A – stanowi powierzchnię okładzin kondensatora, d – jest odległością 
pomiędzy płytkami ε0, – jest przenikalnością elektryczną próżni εd, opisuje 
względną przenikalność elektryczna izolatora, dla próżni wartość εd = 1.
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Jeśli stała dielektryczna materiału umieszczonego pomiędzy płytami 
kondensatora będzie ulegała zmianom, mogą pojawiać się zmiany jego po-
jemności. Z tego powodu, najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie pojemno-
ściowych czujników ciśnienia absolutnego z próżnią między płytami. Ponieważ 
w przypadku kondensatora próżniowego, pojemność czujnika zależy tylko od 
parametrów fizycznych okładzin kondensatora, czujniki o wysokiej dokładno-
ści muszą być skonstruowane przy użyciu materiałów o niskich wartościach 
współczynnika rozszerzalności cieplnej. Na rysunku 4.2.21a, przedstawiono 
budowę prostego czujnika ciśnienia, wykorzystującego zmianę pojemności 
elektrycznej kondensatora. 

Bardzo często czujniki pojemnościowe pełnią funkcję czujników zbliżenio-
wych, pełniąc funkcje wyzwalacza układu zliczającego obroty lub sygnalizatora 
osiągnięcia pewnego położenia przez element ruchomy. W tym przypadku 
czujnik pojemnościowy działa jak prosty kondensator. Metalowa płytka na 
powierzchni czujnika (rys. 2.4.21b) jest elektrycznie połączona z obwodem 
wewnętrznego oscylatora, a element, którego zbliżanie ma być wykryte 
(wyzwalacz) działa, jako druga płyta kondensatora. W przeciwieństwie do 

rysunek 2.4.21. Przetwornik pojemnościowy a) ciśnienia – podłączenie czujnika, 
b)przekrój włącznika pojemnościowego. 
Źródło materiały firmy Honeywell. 
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czujnika indukcyjnego, wytwarzającego pole elektromagnetyczne czujnik 
pojemnościowy wytwarza pole elektrostatyczne. Zmiana pojemności elek-
trycznej czujnika występująca w chwili zbliżenia elementu pomiarowego do 
wewnętrznej płyty czujnika ma wpływ na pojemność sprzężenia zwrotnego 
w obwodzie oscylatora. 

W czasie, kiedy wyzwalacz, którym może być nawet fragment śruby 
umieszczony na obwodzie koła pojazdu, zbliża się do czujników, częstotliwość 
drgań w układzie rezonansowym przetwornika zwiększają się, aż osiągną po-
ziom progowy i aktywują wyjście, powodując zwarcie biegunów przełącznika 
umieszczonego w przetworniku. W tym momencie na wyjściu przetwornika 
pojawia się impuls elektryczny. Tego typu czujniki montowane są w ciągnikach 
rolniczych i wykorzystywane do pomiarów liczby obrotów kół napędowych. 
Czujniki pojemnościowe są również odpowiednie do bezdotykowego wykry-
wania ciał stałych wykonanych ze szkła, drewna, metalu, tworzyw sztucznych, 
materiałów kompozytowych, cieczy i materiałów sypkich.

Przetwornik przyspieszenia 
Przetworniki przyspieszenia wykorzystywane są do pomiarów drgań 

elementów maszyn roboczych lub przypadku oceny stopnia obciążenia 
urządzeń. W przetworniku tego typu przetworników w ogromnej większości 
przypadków wykorzystywane czujniki, które są czujnikami bezwładnościowymi. 
W czujnikach przyspieszenia (rys. 2.4.22), na środku elastycznej membrany 
umieszczona jest masa pomiarowa. Przyspieszenie powoduje powstanie siły 
bezwładności, która odkształca membranę. Do pomiaru tego odkształcenia 
można wykorzystać przynajmniej trzy rozwiązania. W pierwszym, w membranę 
w procesie technologicznym wbudowane są elementy piezorezystancyjne. 
Ich rezystancja zmienia się podczas odkształcania membrany. Sygnałem 
wyjściowym są zmiany rezystancji elementów piezorezystancyjnych (zwykle 
czterech w połączeniu mostkowym). Przyrządy tego typu nie weszły jednak 
do masowej produkcji ze względu na znaczne wymiary (jak na elementy 
półprzewodnikowe), trudności z umieszczeniem towarzyszącego układu 
elektronicznego na tej samej płytce krzemowej oraz trudności związanych 
ze stabilnością i kalibracją.

Drugim sposobem pomiaru przemieszczenia masy pomiarowej i membrany 
jest potraktowanie ich jako środkowej elektrody kondensatora różnicowego. 
Generalną zasadę działania przetwornika ilustruje rysunek 2.4.22a. W spo-
czynku pojemności kondensatorów C1 i C2 są równe, natomiast, gdy działa 
siła związana z przyspieszeniem, pojemności te ulegają zmianie.

Jeszcze innym rozwiązaniem miernika przyspieszenia jest umieszczenie 
masy pomiarowej na kryształach piezoelektrycznych (rys. 2.4.22c). Masa 
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umieszczona jest w ten sposób, że jest dociskana do kryształów za pomocą 
śruby regulacyjnej, ustalającej wstępny nacisk na kryształ. Dzięki czemu moż-
liwy jest pomiar przy dwukierunkowym odkształceniu kryształu. Poddanie 
przetwornika przyspieszeniu powoduje zmianę siły nacisku masy na kryształ 
i wytworzenie na powierzchni kryształu ładunków, które są zbierane przez 
elektrodę i kierowane do wyjścia przetwornika. Najistotniejsze jest to, że 
cały ten mikromechanizm wytwarzany jest w typowym procesie produkcji 
układów scalonych. Tym samym zarówno ruchomy czujnik pomiarowy, jak 
i współpracujące obwody elektroniczne wykonywane są w jednym procesie 
technologicznym, co znacznie zmiejsza ich rozmiary. Czujniki przyspieszenia 
budowane są, jako układy wykrywające przyspieszenie w trzech osiach, w ta-
kich przypadkach czujnik 3D składa się z trzech przetworników ustawionych 
wzdłuż mierzonych osi. 

Rozwinięciem funkcjonalnym czujników przyspieszenia są czujniki żyro-
skopowe. Różnica pomiędzy czujnikiem przyspieszenia i czujnikiem żyrosko-
powym polega tym, że czujniki przyspieszenia mierzą przyspieszenie liniowe 
(określone w mV / a) wzdłuż jednej lub kilku osi. Żyroskop mierzy prędkość 
i przyspieszenie kątowe (określoną w mV / e). Gdzie a – jest wartością przy-
spieszenia liniowego, e – jest wartością przyspieszenia kątowego. 

Przetworniki przyspieszenia i żyroskopowe, znalazły szerokie zastosowanie 
we współczesnych rozwiązaniach rolniczych. Jednym z zastosowań jest wy-
korzystanie czujnika do pomiaru kąta pochylenia pojazdu i maszyny w czasie 
prac polowych prowadzonych na zboczach. Pomiar pochylenia ciągnika lub 
maszyny, koniecznym jest do wprowadzenia poprawki do systemu prowa-
dzenia równoległego pojazdu. 

Akcelerometr jest szczególną odmianą czujnika żyroskopowego, w tym 
przypadku służy do pomiaru kąta nachylenia przetwornika w stosunku do 
wektora siły grawitacji Ziemi. Ze względu na zasadę pomiaru akcelerometru 
jego wskazania są niestety często zakłócane przez naturalne zmiany kierunku 
jazdy i drgania poprzeczne. Przez co, uzyskana informacja o nachyleniu może 
być nieprecyzyjna. Jak wspomniano wcześniej, żyroskop jest urządzeniem 
mierzącym mogącym mierzyć prędkość kątową (w stopniach na sekundę), 
a zatem może być używany do wykrywania zmiany kąta nachylenia pojazdu 
w czasie prac na stoku. W celu poprawnego określenia kąta pochylenia maszyn 
pracujących na pochyłościach, wymagane jest stosowanie zarówno czujników 
przyspieszenia, jak i żyroskopu. Generalnie zasada jest taka, że   dla pomiaru 
statycznego kąta nachylenia używany jest czujnik przyspieszenia, a żyroskop 
służy do kompensacji przemieszczeń kątowych ciągnika, widocznych, jako 
sygnał nakładający się na sygnał uzyskany z akcelerometru, dzięki czemu 
możliwe jest prowadzenie dynamicznych pomiarów nachylenia pojazdu.
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rysunek 2.4.22. Przetwornik przyspieszenia, a) zasada działania 
pojemnościowego czujnika, b) widok czujnika piezoelektrycznego,  
c) zasada działania piezoelektrycznego czujnika przyspieszenia. 
Źródło: b – materiały firmy VibroSens, a, c – opracowanie własne.

Układy dotykowe – czujniki dotykowe. Stosowane są w monitorach 
i układach elektroniki pokładowej. Ze względu na wygodę obsługi zastąpiły 
one klasyczne wyświetlacze, gdzie ze względu na cenę w wielu przypadkach 
stanowią dużą konkurencje dla mechanicznych przełączników. Monitory ze 
względu na zasadę działania, można podzielić na cztery grupy: 

 R rezystancyjne (opornościowe), 
 R wykorzystujące powierzchniową falę akustyczną, 
 R powierzchniowo pojemnościowe, 
 R wykorzystujące promieniowanie podczerwone. 

W wyświetlaczach umieszczonych w pojazdach nadal najczęściej spotyka-
nymi rozwiązaniami czujników dotykowymi są panele opornościowe (rezystan-
cyjne). Wyświetlacz zbudowany jest z kilku wrażliwych na dotyk elastycznych 
warstw. Funkcjonalnie, najważniejszymi z nich są dwie przewodzące warstwy, 
oddzielone wąską pustą przestrzenią. Kiedy fragment ekranu zostanie przy-

a

b                                           c
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ciśnięty (rys. 2.4.23a), zewnętrzna warstwa odkształca się i uginając jedną 
z przewodzących warstw, powoduje jej zetknięcie z warstwą przewodzącą 
leżącą niżej. W miejscu dotyku następuje zamknięcie obwodu elektrycznego 
i przepływ prądu przez złącza wyjściowe do kontrolera. Położenie punktu 
nacisku rozpoznawane jest przez zmianę napięcia wyjściowego oddzielnie 
dla współrzędnej x i y. Panele opornościowe są generalnie prostymi i tanimi 
rozwiązaniami. Ze względu na reakcję panelu na nacisk, możliwe jest używanie 
do jego obsługi palca chronionego rękawiczką lub wskaźnika, np. w postaci 
ołówka. Kilka warstw przewodzących stanowiących elementy monitora, 
powoduje jednak obniżenie przeźroczystości i ograniczoną dokładność przy 
wykrywaniu miejsca dotyku. Elastyczna powierzchnia zewnętrzna umiesz-
czona ze względu na zasadę pracy tego typu monitorów, powoduje niską ich 
odporność na uszkodzenia mechaniczne, w konsekwencji łatwo mogą ulec 
uszkodzeniu na skutek działania ostrych przedmiotów. 

rysunek 2.4.23. zasada działania rezystancyjnych monitorów dotykowych  
(5 przewodowych). 
Źródło: Materiały firmy Motorola. 

a

b
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Na rysunku 2.4.23b przedstawiono schemat elektryczny opornościowego 
panelu dotykowego. Napięcie zasilania wynoszące zazwyczaj 5V (standard 
TTL) doprowadzone jest do złącza A i C. Z drugiej strony panelu znajdują się 
złącza B i D połączone z biegunem ujemnym (masą). Górna warstwa oznaczo-
na, E jest podłączona z miernikiem napięcia. Podłączenie miernika napięcia 
do górnej warstwy, charakteryzującego się wysoką opornością wejściową, 
oznacza, że przez warstwę E praktycznie nie płynie prąd. Jeżeli panel nie zo-
stanie naciśniety, spadek napięcia pomiędzy punktami A-B i C-D jest taki sam 
i wynosi 5V. Wyznaczenie położenia wciśniętego punktu na ekranie od lewej 
krawędzi ekranu (oznaczonego jako X), polega na pomiarze spadku napięcia 
pomiędzy linią zasilania (A,C) i miejscem zwarcia warstw przewodzących. Na-
ciśnięcie ekranu w środkowej jego części, spowoduje, że napięcie zmierzone 
na elektrodzie E wyniesie 2,5V. Jeżeli zostanie wciśnięty punkt w odległości 
1/5 długości ekranu od krawędzi AC (4/5 odległości od BD), do elektrody E 
zostanie doprowadzone napięcie 1 V, wynika to z wartości spadku napięcia 
pomiędzy punktem A i miejscem dotyku warstwy E. Podobnie mierzona jest 
koordynata współrzędnej Y. Na rysunku 2.4.24, umieszczono dokumentację 
techniczną panelu dotykowego. Umieszczono na nim parametry panelu oraz 
oznaczenia przyłączy oraz parametry zasilania. 

rysunek 2.4.24. Dokumentacja techniczno ruchowa monitora dotykowego. 
Źródło: Materiały firmy Motorola
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Przetworniki wykorzystywane do pomiaru natężenia przepływu cieczy. 
W układach hydraulicznych pomiar natężenia przepływu cieczy jest jednym 
z najbardziej istotnych pomiarów wykonywanych w czasie eksploatacji i dia-
gnostyki układu. Dlatego w zależności od wielkości mierzonego przepływu 
oraz wartości ciśnienia przepływającej cieczy stosowanych jest kilka różnych 
rozwiązań konstrukcyjnych przetworników pomiarowych. 

Przetwornik z czujnikiem zwężkowym (rys. 2.4.25), jest pomiarem po-
średnim i polega na pomiarze różnicy ciśnienia przed i za zwężką. Zwężka 
jest cienką kryzą z centralnym otworem, przez który przepływa ciecz. Kryza 
umieszczana jest wewnątrz przewodu, w którym mierzone jest natężenie 
przepływu. Przed kryzą i bezpośrednio za nią umieszczone za czujniki mie-
rzące ciśnienie cieczy w przewodzie. Zmierzona różnica ciśnienia jest zależna 
od natężenia przepływu cieczy przez zwężkę. Metoda zwężkowa zapewnia 
dostateczną dokładność pomiaru dla warunków warsztatowych wynoszącą 
1,5%, przy jednocześnie niskich kosztach oprzyrządowania. 

rysunek 2.4.25. zasada działania przepływomierza zwężkowego. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Danfoss.

Cechą charakterystyczną przy doborze wymiarów zwężki, jest proporcja 
średnicy otworu zwężki do średnicy przewodu, w którym umieszczono zwężkę. 
Parametrem konstrukcyjnym zwężki jest jej przewężenie (β) opisane zależno-
ścią:  , gdzie D – jest średnicą wewnętrzną przewodu hydraulicznego, 
d – średnicą otworu w zwężce. 

Natężenie przepływu cieczy Q może być obliczone ze wzoru uzależniają-
cego natężenie przepływu od wartości ciśnienia przed zwężka p1 i za zwężką 
p2 oraz gęstości cieczy ρ: 
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Pozostałe wielkości występujące w przedstawianym wyżej wzorze, to 
: jest polem powierzchni otworu w zwężce, C – współczynnik 

przepływu, zależnym od wartości liczby Reynoldsa i wartości przewężenia, 
ρ – jest gęstością mierzonej cieczy.

Zmierzone wartości różnicy ciśnienia zależą również od budowy kryzy 
i lepkości przepływającej cieczy. Dlatego do pomiarów stosowanych jest kilka 
rozwiązań konstrukcyjnych kryz, które przedstawione są na rysunku 2.4.26. 

rysunek 2.4.26. rodzaje kryz pomiarowych stosowanych w przepływomierzach: 
a – kryza Isa z pomiarem przytarczowym, b – kryza Isa z pomiarem D i D/2,  
c – kryza segmentowa, d – dysza Isa, e – dysza Venturiego, e – zwężka Venturiego. 
Źródło: Materiały firmy Danfoss

Przetwornik turbinowy – jest miernikiem do pomiaru objętości prze-
pływającego medium. Najczęściej stosowany jest do pomiaru natężenia 
przepływu cieczy o niskiej lepkości lub gazu. W porównaniu do przepływo-
mierza zwężkowego miernik turbinowy jest miernikiem o wyższej dokład-
ności. W przypadku pomiaru przepływu cieczy, przy wysokich prędkości 
przepływu, osiągane błędy pomiarowe nie przekraczają 0,3%. Turbinowy 
przetwornik pomiarowy (rys. 2.4.27), składa się z wirnika umieszczonego 
wewnątrz kanału przepływowego zintegrowanego z zewnętrznym liczni-
kiem obrotów. Pomiar natężenia przepływu cieczy polega na pomiarze 
prędkości obrotowej wirnika. Jako czujnik zliczający prędkość obrotową 
wirnika stosowane są najczęściej opisywane wcześniej, zbliżeniowe czujnik 
pojemnościowe lub indukcyjne. 
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rysunek 2.4.27. przedstawiający zasadę pracy i widok turbinowego miernika 
przepływu i widok przykładowej konstrukcji. 
Źródło: Materiały firmy Danfoss i Broil Sensotek Industries.

Przetworniki temperatury. Temperatura jest ważną wielkością pomiaro-
wą mierzoną w systemach mechatronicznych. Często za pomocą obserwacji 
temperatury obiektu można określić prawidłowość przebiegu procesu lub stan 
zużycia elementów urządzenia. Do podstawowych czujników, współcześnie 
stosowanych przetwornikach temperatury, wykorzystywanych w systemach 
automatyki należą: czujniki bimetaliczne, termopary, termistory, pirometry.

czujnik bimetaliczny – stosowany jest najczęściej, jako wyłącznik termiczny 
w dwustanowych układach kontrolnych lub jako element prostych termo-
metrów wskazówkowych. Składa się z połączonych ze sobą, np. za pomocą 
nitowania lub klejenia, dwóch metali o różnym współczynniku rozszerzalności 
cieplnej (rys. 2.4.28a). W konstrukcjach tego typu czujników, materiałem 
o wyższej rozszerzalności jest mosiądz lub stal niklowa z dodatkiem chromu 
i magnezu. Jako materiał o niższej rozszerzalności cieplnej wykorzystywany 
jest Invar (stop żelaza z niklem). 

Na rysunku 2.4.28b przedstawiono typowy czujnik bimetaliczny pracujący, 
jako dwustanowy regulator temperatury. Regulator wyposażony jest w po-
krętło służące do ustawienia temperatury załączania np. grzałki elektrycznej. 
Zasada pracy czujnika bimetalicznego, polega na wykorzystaniu odkształcenia 
się bimetalu pod wpływem wzrostu temperatury czujnika w wyniku różnych 
wartości współczynników rozszerzalności cieplnej materiałów wykorzystanych 
do jego konstrukcji. Na jednym z końców bimetalu umieszczony jest styk wy-
konany z miękkiej stali. Na końcu płytki umocowanej w obudowie termostatu 
umieszczony jest styk wykonany ze słabego magnesu (rys. 2.4.28b). Odległość 
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styku umieszczonego na płytce od bimetalu, regulowana jest za pomocą 
ugięcia płytki wymuszonego przez wkręcaną śrubę regulacyjną. Głębsze 
wkręcenie śruby, spowoduje konieczność silniejszego odkształcenia bimetalu 
do przerwania obwodu elektrycznego i w konsekwencji wyższa temperatura 
rozłączenia układu. W ten sposób śruba pełni funkcje elementu ustalającego 
temperaturę wyłączenia obwodu zasilania grzałek. 

a                                                  b

rysunek 2.4.28. schemat i zasada pracy czujnika bimetalicznego, a – zasada 
pracy termometru, b – zasada pracy regulowanego czujnika termostatycznego. 
Źródło: Materiały firmy Danfoss.

Na rysunku 2.4.28a, przedstawiono zasadę pracy termometru, współpra-
cującego z czujnikiem bimetalicznym. Termometry tego typu współpracują 
z urządzeniami niewymagającymi wysokiej dokładności wskazań temperatury 
i sa wykorzystywane do pomiarów zgrubnych. W tym przypadku czujnik 
bimetaliczny teoretycznie mógłby być wykonany z dowolnego materiałów 
wykazujących różną rozszerzalność cieplną. Przy niewielkiej różnicy pomiędzy 
współczynnikami rozszerzalności cieplnej, dwóch zastosowanych materiałów, 
pojawiłby się jednak problem z niewielkim ugięciem bimetalu. Dla dwóch 
o równej grubości elementów składowych A i B, zastosowanych do konstrukcji 
bimetalu, promień ugięcia bimetalu R, opisany jest wzorem:

Gdzie x – grubość bimetalu, składającego się dwóch elementów o grubości 
½ x, każdy, EA, EB – współczynniki rozszerzalności cieplnej metalu A i B, T2-T1 
– jest różnicą zmiany temperatury. 

Rozwiązanie takie stosowane jest 
do pomiaru
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Wadą elementów bimetalicznych jest wysoka wartość histerezy, w efekcie 
występująca dosyć duża niedokładność regulacji lub pomiaru temperatury 
wynosząca od 2% do 5%. Czujniki bimetaliczne nie są zalecane do stosowania 
przy pomiarach powyżej 400°C. 

oporowe czujniki temperatury (rtD) wykorzystują do pomiaru tempe-
ratury, jej wpływ na oporność materiału. Podczas podnoszenia temperatury 
metalu, jego oporność wzrasta i w pewnym zakresie temperatur może być 
opisana za pomocą równania liniowego: 

Rt = R0 . (1 + αT)

Gdzie Rt jest opornością czujnika w temperaturze T, zaś R0 jest opornością 
czujnika w temperaturze odniesienia wynoszącej zazwyczaj 0°C. Wielkość 
α przedstawia stałą charakterystyczną dla każdego metalu, nazywana jest 
współczynnikiem oporności. Standardowe czujniki wykonywane są tak, aby 
posiadały standardowo oporność 100Ω w temperaturze 0°C. 

a                                                                  b

rysunek 2.4.29. charakterystyki materiałów wykorzystywana do budowy 
czujników temperatury., a – zmiana oporności dla kilku typowych materiałów 
wykorzystywanych w czujnikach rtD, b – przykład czujnika rtD przeznaczonego 
do pomiaru temperatury oleju w silniku. 
Źródło: Materiały firmy Honeywell.

Schemat układu pomiarowego wykorzystującego czujniki rezystancyjne 
przedstawiony został na rysunku 2.4.30. Czujnik umieszczony jest wewnątrz 
obudowy ochronnej. Ponieważ pomiar temperatury sprowadza się do pomiaru 
oporności elementu, dwa jego zakończenia podłączone są przewodami z jed-
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nym z ramion mostka Wheatstone’a. Układ pomiarowy (rys. 2.4.30), wymaga 
do pracy zasilania prądem stałym. W przypadku zrównoważenia mostka na-
pięcie zmierzone pomiędzy ramionami mostka V0 wynosi V0 = 0 wolt. Jeżeli 
nastąpi zmiana oporności czujnika, mostek przestaje być zrównoważonym 
i zmienia się wartość odczytanego napięcia V0. Podłączony w punktach U1 
i U2 woltomierz wskaże napięcie zależne od zmiany oporności czujnika RTD. 
Większość przetworników temperatury, wykorzystujących czujniki opor-
nościowe jest już wstępnie skalibrowana i przystosowana do stosowania 
z czujnikami o oporności 100Ω. Jedyną czynnością wymaganą po wymianie 
czujnika jest sprawdzenie odczytów dla kilku wybranych temperatur. Jeżeli 
wystąpią znaczne niezgodności przy odczycie, wymagane jest uruchomienie 
procedury kalibracji mostka Wheatsone’a. 

rysunek 2.4.30. Budowa układu pomiarowego z wykorzystaniem czujników rtD. 
Źródło: Materiały firmy Honeywell.

czujniki termistorowe – są nieliniowymi opornikami, zbudowanym z mate-
riałów półprzewodnikowych, w których rezystancja jest uzależniona od tempe-
ratury. Termistor przedstawiony na rysunku 2.4.31, może charakteryzować się 
ujemnym współczynnikiem temperaturowym (NTC – Negative Temperature Coef-
ficient), oznaczającym zmniejszanie się rezystancji elementu pomiarowego wraz 
ze wzrostem temperatury lub dodatni (PTC – Positive Temperaturę Coefficient). 

rysunek 2.4.31. Widok i schemat elektryczny termistora Ptc i ntc. 
Źródło: Materiały firmy Honeywell.
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Ze względu na niska cenę, małe wymiary oraz dużą dokładność, termistory 
są często stosowane w układach kontroli temperatury. Podstawowa funkcja 
opisująca zmianę rezystancji Rt termistora NTC, przedstawia równanie: 

Gdzie R0 jest opornością termistora w temperaturze T0, T przedstawia mierzoną 
przez termistor temperaturę, zaś B jest stałą charakteryzującą wykorzystywany 
materiał na termistor i podawana jest w specyfikacji danego termistora dla 
danego zakresu zmiany temperatury. W materiałach katalogowych oraz przy 
obliczaniu zmiany rezystancji, wartości temperatury podawane są w stopniach 
Kelvina. Parametrem wejściowym dla termistorów (T0) jest jego rezystancja 
w temperaturze 25°C (oznaczenie R25). Przekształcenie wcześniej przedsta-
wionego wzoru umożliwia wyznaczenie wartości mierzonej temperatury jeżeli 
znana jest wartość zmierzonej rezystancji termistora. Wartość ta może być 
wyznaczona ze wzoru: 

Przykład. Obliczyć oporność termistora NTC w temperaturze 90°C, jeżeli 
R0 = 5,3 kΩ, w temperaturze 25°C. Wartość B wynosi 4320K. 

Rozwiązanie. Wzór opisujący zależność rezystancji termistora od tem-
peratury opisuje zależności podawane w stopniach Kelvina. Należy, zatem 
zamienić podane wartości temperatury na wartości wyrażone stopniach 
Kelvina. T0=25°C =298 K, zaś T=90°C=363 K. Podstawiając do przedstawio-
nego wyżej wzoru obliczona oporność termistora w temperaturze 90°C,  
wyniesie:

Rezystancja termistora w temperaturze 90°C wyniesie około 395,3 Ω. 
termopary – zbudowane są z dwóch zgrzanych jednym końcem prętów 

wykonanych z różnych metali. Przy pomiarach wykonywanych za pomocą 
termopar, wykorzystywane jest zjawisko wytwarzania napięcia pomiędzy 
wolnymi końcami metalowych prętów. Napięcie mierzone pomiędzy wolnymi 
końcami termopary (nazywanych zimnymi) jest zależne od różnicy temperatury 
w której znajduje się zgrzany koniec łączący dwa metale i temperaturą, której 
znajdują się jego wolne końce. Zależność ta opisana jest ogólnym wzorem:  
∆VAB = α . ∆T, gdzie: ∆T – jest różnicą temperatury pomiędzy zimnym i gorącym 
końcem termopary, α – jest stałą, charakterystyczną dla każdej pary metali. 
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rysunek 2.4.32. Przykład podłączenia układu pomiaru temperatury 
wyposażonego w termopary. 
Źródło: Materiały firmy Honeywell.

Ze względu na istotną rolę, jaką odgrywa, różnica temperatury pomiędzy 
końcami termopary, do wykonywania poprawnego pomiaru konieczne jest 
stosowanie kompensatora. Zadaniem kompensatora jest wprowadzenie 
poprawki uwzględniającej zmiany temperatury zimnego końca termopary. 
W kompensatorze informację o temperaturze pracy zimnego końca termo-
pary dostarcza opornik pomiarowy. Na podstawie zmian jego oporności 
kompensator wprowadza odpowiednią korektę do napięcia mierzonego 
bezpośrednio w termoparze. Wartość ta podawana jest dalej do wskaźnika 
pomiarowego. Termopary mogą mierzyć temperatury od -100 °C aż do 2500 
°C, z dokładnością 1-3 °C. Podstawowa wadą termopar jest stosunkowo 
niskie napięcie wyjściowe, wynoszące od kilku do kilkudziesięciu miliwolt 
na stopień Celsjusza.

Przetworniki i czujniki poziomu substancji w zbiornikach
Pomiar poziomu cieczy lub poziomu substancji sypkich jest jednym z naj-

częściej wykonywanych pomiarów we współczesnym rolnictwie. W zbiornikach 
często zamiast kontroli poziomu, istotnym jest sygnalizowanie przekrocze-
nia lub zmniejszenie ilości materiału poniżej pewnego poziomu. W dużych 
zbiornikach, ze względu na trudności techniczne, wynikające z rozmiarów 
zbiorników stosowany jest pomiar dyskretny poziomu materiału. Polega on 
na umieszczeniu na kilku poziomach czujników, które sygnalizują pojawienie 
się materiału na określonym poziomie. W tym rozwiązaniu poziom materiału 
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określany jest tylko dla kilku stanów zapełnienia zbiornika, ale w zamian, 
znacznie zmniejszone są koszty oprzyrządowania pomiarowego. 

Istnieje kilka metod ciągłej kontroli poziomu płynu lub materiału sypkiego 
w zbiornikach. Najprostsza z nich polega na użyciu potencjometru sprzężo-
nego z pływakiem. Napięcie na suwaku potencjometru jest proporcjonalne 
do poziomu cieczy. Inną metodą jest pomiar ciśnienia przez sondę zanurzoną 
w cieczy. Na rysunku 2.4.33, przedstawiono kilka rozwiązań pomiaru poziomu 
ziarna w silosie zbożowym. 

rysunek 2.4.33. Metody pomiaru poziomu materiału w silosie zbożowym. 
Źródło: opracowanie własne na postawie: http://grain.eriksna.com/product/rotary-paddle-level-
-sensors/.

Do pomiaru poziomu substancji w zbiornikach coraz częściej wykorzy-
stywane są przetworniki wykorzystujące przetworniki pojemnościowe oraz 
wykorzystujące ultradźwięki. Ultradźwiękowe mierniki poziomu (rys. 2.4.34a) 
służą do pomiaru poziomu i objętości cieczy w zbiornikach oraz do pomiaru 
przepływu w kanałach otwartych. Zastosowanie metody ultradźwiękowej 
do pomiaru poziomu cieczy jest korzystne wtedy, gdy z jakichś powodów 
bezpośredni kontakt czujnika z mierzonym medium jest niemożliwy. Może to 
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mieć miejsce wtedy, gdy medium jest silnie agresywne i mogłoby powodować 
korozję materiału miernika (np. roztwór mocznika), lub gdy urządzenie mo-
głoby zostać zanieczyszczone przez medium (np. ścieki z zanieczyszczeniami 
organicznymi: gnojowica) lub dokładność pomiaru mogłaby być obniżona przez 
cząstki medium przylegające do samego miernika (jak może mieć miejsce 
w przypadku substancji o silnej adhezyji). Mierniki działają na zasadzie pomiaru 
czasu pomiędzy wysłaniem i odbiorem odbitej od powierzchni substancji fali 
ultradźwiękowej. Miernik zainstalowany na górze zbiornika, nad powierzchnią 
cieczy, której poziom ma być mierzony. Wysłana z generatora umieszczo-
nego w przetworniku wiązka ultradźwiękowa, która odbita od powierzchni 
cieczy wraca do czujnika. Na podstawie pomiaru czasu przemieszczania się 
wiązki ultradźwiękowej pomiędzy głowicą a powierzchnią cieczy urządzenie 
wyznacza odległość do powierzchni medium. Przetworniki tego typu, choć 
posiadają mnóstwo zalet, systemy wykorzystujące ultradźwięki pod pewnymi 
względami wypadają gorzej niż np. systemy indukcyjne albo fotoelektryczne. 
Przede wszystkim – są mniej precyzyjne. Duża szerokość obszaru, w którym 
emitowane są ultradźwięki sprawia, że małe obiekty mogą nie być popraw-
nie wykrywane. Jeśli wykrywany przedmiot odbije tylko niewielką część 
wyemitowanego sygnału, odbite fale docierające do czujnika mogą nie być 
wystarczająco silne, by pobudzić piezoelektryk stanowiący czujnik fali po-
wrotnej. Należy również pamiętać, że fale te są silnie tłumione w powietrzu, 
w praktyce nieduży rozmiar obiektów lub silne działanie tłumiące znacznie 
skraca użyteczny zakres detekcji za pomocą tego typu mierników poziomu.

a                                                               b

rysunek 2.4.34. zasada działania ultradźwiękowego pomiaru poziomu cieczy (a) 
oraz układu wykorzystującego pole elektromagnetyczne. 
Źródło: Materiały firmy Honeywell.
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Drugim nowoczesnym systemem pomiaru poziomu, są czujniki magne-
tostrykcyjne. Zasada pracy czujników wykorzystujących magnetostrykcyjną 
metodę pomiaru cieczy, przedstawiono na rysunku 2.4.34b. Proces pomiaru 
wykorzystującego przetworniki magnetostrykcyjne rozpoczyna się od wysłania 
sygnału w postaci impulsu prądowego. Prąd wytwarza sferyczne pole ma-
gnetyczne wzdłuż przewodu wykonanego z materiału magnetorestrykcyjnego 
znajdującego się w rurce prowadzącej. W miejscu lustra cieczy znajduje się 
pływak ze magnesami stałymi działającymi jak przetwornik pozycji. Wzajemnie 
oddziaływanie obu pól magnetycznych wytwarza w przewodzie mechaniczną 
falę skrętną. Na końcu przewodu, w obudowie czujnika, mechaniczna fala 
przetwarzana jest za pomocą piezoelektrycznego przetwornika ceramicznego 
na sygnał elektryczny. Pomiar czasu opóźnienia przejścia indukowanego sygna-
łu, umożliwia dokładnie określenie punktu początkowego fali mechanicznej, 
a przez to pozycję pływaka. Zaletą tego rozwiązania jest pomiar poziomu 
prawie wszystkich płynnych mediów. 

Przetworniki ultradźwiękowe do pomiaru odległości – czujniki tego typu 
składają się z dwóch elementów: generatora fali i odbiornika. Generator fali 
wysyła falę dźwiękową o częstotliwości powyżej 20 kHz w kierunku przeszkody. 

rysunek 2.4.35. zasada pomiaru odległości przetwornikiem ultradźwiękowym. 
Źródło: opracowanie własne. 
Źródło: Materiały firmy Honeywell.
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Odbita fala dźwiękowa, dociera do odbiornika. Na podstawie pomiaru war-
tości czasu pomiędzy wysłaniem fali i jej powrotem do odbiornika, możliwe 
jest obliczenie odległości przetwornika od przeszkody. Odległość odbiornika 
od przeszkody S może być wyliczona ze wzoru: 

S = a . tf . Vf

Gdzie a jest stałą, zależną od sposobu umieszczenia nadajnika i odbiornika, 
tf – jest czasem jaki upłynął od wysłania fali do jej powrotu, Vf – jest pręd-
kością rozchodzenia się fali w danym ośrodku (zwykle powietrzu). 

W przypadku prostopadłego umieszczenia przetwornika w stosunku do 
przeszkody, stała przyjmuje wartość a = 0,5. Zmierzony przez zegar wewnętrzny 
przetwornika czas pomiędzy wysłaniem sygnału a powrotem fali odbiciowej 
do przetwornika tf jest zależny od odległości oraz szybkości przemieszczania 
się fali ultradźwiękowej w ośrodku – Vf. Dla powietrza wartość Vf = 300 m/s. 

Częstotliwość wysyłanej przez czujnik fali może wynosić od 20 kHz do 500 
kHz. W przetworniku tego typu, nadajnik i odbiornik są najczęściej umiesz-
czone w zintegrowanej obudowie. Przetwornik do pracy wymaga zasilania ze-
wnętrznego. Sygnałem wyjściowym z przetwornika może być: sygnał prądowy, 
napięciowy, lub cyfrowy, proporcjonalny do zmierzonej odległości. Czujniki 
ultradźwiękowe mierzą odległość w zakresie od 0 do 6000 mm. Dokładność 
tego typu przetworników wynosi od 0,3 do 1 mm. 

rysunek 2.4.36. Wygląd przetwornika ultradźwiękowego i systemu jego 
mocowania. 
Źródło: Materiały firmy Honeywell.

Przetworniki wykorzystujące światło widzialne (VIs) i podczerwień (nIr) 
Termin promieniowanie elektromagnetyczne odnosi się do poruszających 

się z prędkością światła fal elektromagnetycznych o różnej długości. Promie-
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niowanie elektromagnetyczne docierające do obiektu wchodzi z nim w trzy 
rodzaje interakcji – ulega odbiciu, absorpcji lub transmisji. Podczerwień (IR 
– infrared) obejmuje część widma promieniowania elektromagnetycznego 
w zakresie długości fali od 800nm do 1 mm (rys. 2.4.37). Podany obszar 
promieniowania podczerwonego można podzielić na trzy zakresy o umow-
nych granicach: 

 R bliską NIR (near infrared), 
 R środkową (właściwą) MIR (mid infrared) 
 R daleką FIR (far infrared). 

Środkowa podczerwień jest najczęściej wykorzystywanym, w celach po-
miarowych zakresem promieniowania podczerwonego, w którym obserwo-
wanym efektem wzbudzenia tą długością fal są oscylacje/drgania cząsteczek.

Zakres światła widzialnego obejmuje szereg jego długości zawierającego 
się w przedziale od 400 nm do ok. 800 nm. Czujniki wykorzystujące świa-
tło widzialne noszą nazwę VIS (skrót od słowa „Visible”). Czujniki VIS+NIR 
przeznaczone są do pomiarów natężenia promieniowania (W/m2) zgodnie 
zakresem widmowym VIS-NIR. 

rysunek 2.4.37. spektrum promieniowania elekromagnetycznego. 

Czujniki natężenia promieniowania VIS-NIR z reguły nie wymagają podłą-
czenia zewnętrznego zasilacza. Sygnał wyjściowy mV jest generowany, jako 
różnica napięcia na rezystorze znajdującym się na końcach fotodiody. Prąd 
jest wytwarzany przez fotodiodę, gdy pada na nią światło podczerwone. 
Światło jest zamieniane na różnicę potencjałów, która może być mierzona. 
Dla uzyskania wartości mierzonej, odczytaną wartość różnicy potencjałów 
(DDP) należy pomnożyć przez współczynnik kalibracji. Wszystkie czujniki 
montowane w maszynach rolniczych są wstępnie kalibrowane, a wartość 
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współczynnika kalibracji jest podawany na obudowie czujnika. Dla każdego 
czujnika współczynnik ten jest inny.

W celu podniesienia stabilności odczytu czujniki natężenia promieniowania 
VIS-NIR wyposażone są w dyfuzor do korekcji cosinusa. Dyfuzor w większości 
wypadków jest wykonany z akrylu lub teflonu. Sondy VIS-NIR przeznaczone są 
do montażu w miejscach, które wymagają ciągłej kontroli. Sygnał wyjściowy 
może być wzmocniony lub przetworzony na standardowy sygnał pomiarowy 
4 ÷ 20mA lub 0 ÷ 10 VDC za pomocą oddzielnych przetworników.

czujniki laserowe, skanery laserowe 
Laserowe czujniki odległości mierzą odległość od przeszkody, na której zo-

staje odbita wysyłana wysłana w jej kierunku wiązka fali elektromagnetycznej. 
Stosowane są do odwzorowania powierzchni, poziomu płynu lub materiału. 
W rolnictwie znajdują zastosowanie do rozróżnienia przebiegu rzędów roślin 
lub stojącego łanu zboża od rżyska. Dzięki obrotowym mechanizmom optycz-
nym maja możliwość odwzorowania przestrzennego badanej powierzchni. 

W skanerze laserowym wbudowane jest obrotowe zwierciadło umoż-
liwiające wysyłanie wiązki laserowej w różnych kierunkach. Ze względu na 
cykliczny ruch zwierciadła odległości mierzone sa nie tylko w jednym punkcie 
jak w przypadku dalmierza laserowego, ale w pewnym obszarze. Poszczególne 
pomiary są wyzwalane wewnętrznie przez koder w regularnych przyrostach 
kąta. Jeden pełny obrót oznacza jeden proces pomiarowy (skanowanie). 
Układy skanowania działają z częstotliwością od 5 do 30 Hz. Jeżeli skaner 
laserowy działa z częstotliwością skanowania 15 Hz, oznacza to, że wykonuje 
15 procesów pomiarowych na sekundę. Taka prędkość skanowania pozwa-

rysunek 2.4.38. zasada pracy skanera laserowego. 
Źródło: DOI: 10.9753/icce.v34.currents.35



1112. Mechatronika w rolnictwie

la w przypadku pojazdów wolnobieżnych na pełna dostępność informacji 
o przeszkodach znajdujących się przez skanerem. Procedura pomiarowa 
wykorzystuje uśrednianie z wielu impulsów w celu określenia poszczególnych 
mierzonych wartości. Przy rozdzielczości kątowej 1° punkt pomiarowy składa 
się ze średnio 84 pomiarów. Geometria plamki punktów lasera jest prawie 
okrągła, z punktem pomiarowym przyjmującym postać wąskiego prostokąta 
poprzez superpozycję. Długość fali lasera wynosi od 600 do 1500 nm. 

Odmianą skanera laserowego jest skaner pracujący w systemie 3D. Jednak 
zasada działania jest podobna do pracy skanera laserowego. Różnica polega 
głównie na większej przenikalności promieniowania, w efekcie możliwe jest 
skanowanie ukształtowania podłoża pomimo przemieszczania się nad obsza-
rem porośniętym trawą. W porównaniu np. do dalmierzy radarowych LIDAR, 
emitują węższe wiązki światła wobec tego pomiar też jest bardziej dokładny. 

2.5. Układy hydrauliczne 

Układy hydrauliczne, jako jedne z niewielu systemów przenoszenia 
energii charakteryzują się wyjątkowo korzystnym współczynnikiem masy do 
wytworzonej siły. Przekazywanie energii przez ciecz jest związane również 
z wyjątkowa odpornością systemów i układów hydraulicznych na przeciążenia. 
Jest to niezwykle ważna cecha, umożliwiająca ich stosowanie w warunkach, 
kiedy elementy robocze narażone są na mało przewidywalne zakłócenia 
z wiązane ze wzrostem oporów ruchu. Szybki wzrost udziału elektronicznych 
systemów sterowania pozwala na tworzenie kombinacji elektro-hydraulicz-
nych elementów wykonawczych o z jednej strony wysokich właściwościach 
dynamicznych, z drugiej o dużej precyzji działania. 

2.5.1 Podstawowe pojęcia

Układy hydrauliki siłowej wykorzystywane są powszechnie jako elementy 
wykonawcze w systemach mechatronicznych. Przy rozpatrywaniu wszystkich 
układów hydraulicznych zakłada się, że ciecz jest medium nieściśliwym. 
Urządzenia hydrauliki siłowej wykorzystują kilka zasad, które krótko zostaną 
opisane poniżej. 

Prawo Pascala mówi, że ciśnienie cieczy zamkniętej w naczyniu działa we 
wszystkich kierunkach jednakowo. Na rysunku 2.5.1 przedstawiono schemat 
podnośnika hydraulicznego wykorzystującego Prawo Pascala do przekładni 
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hydraulicznej. Według prawa Pascala ciśnienie w naczyniach połączonych 
musi być takie same, czyli: p1 = p2

ponieważ wartość ciśnienia cieczy jest opisana wzorem ogólnym:  
gdzie F – jest wartością siły, zaś A – jest powierzchnia pod tłokiem. 

W takim przypadku równanie opisujące prawo Pascala przyjmie postać: 

Wobec tego jeżeli z jednej strony będziemy działali siłą F1 na tłok o po-
wierzchni A1, to drugi tłok będzie wytwarzał siłę opisaną zależnością: 

 

rysunek 2.5.1. zasada działania dźwigni hydrostatycznej. 

2.5.2 lepkość cieczy i charakter oleju hydraulicznego

Ciecz wykorzystywana w układach hydraulicznych musi charakteryzować 
się pewnymi cechami umożliwiającymi poprawną pracę układów, w których 
jest wykorzystywana. Jej podstawowym zadaniem jest przenoszenie energii 
ale olej hydrauliczny chroni powierzchnie współpracujące przed korozja, zbyt 
szybkim zużyciem i zapewnia odprowadzenie ciepła. Jednym z parametrów 
cieczy hydraulicznych jest ich lepkość. Lepkość jest miarą tarcia wewnętrz-
nego pomiędzy cząsteczkami cieczy. W pomiarach parametrów cieczy wy-
korzystywana jest lepkość dynamiczna µ, której jednostką jest kg . m–1 . s–1. 
Pochodną lepkości dynamicznej jest lepkość kinematyczna ν, zdefiniowana, 
jako iloraz lepkości dynamicznej i gęstości cieczy ρ. Opisanej równaniem: 

 jednostką lepkości kinematycznej jest (m2 . s–1).
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rysunek 2.5.2. wykres zmian wartości lepkości kinematycznej mineralnego oleju 
hydraulicznego. 
Źródło: Materiały prasowe Rexroth.

Na rysunku 2.5.2 przedstawiono, wykres zmian lepkości kinetycznej oleju 
w funkcji temperatury. Ze względu na silny związek pomiędzy lepkością kine-
matyczną i temperaturą należy ściśle przestrzegać stosowania zalecanych przez 
producentów hydrauliki siłowej materiałów eksploatacyjnych. Zbyt niska lepkość 
oleju może doprowadzić do tarcia półsuchego suchego pomiędzy współpra-
cującymi elementami. Minimalna zalecana przez producentów lepkość oleju 
wynosi ν=8 mm2/s. W tych warunkach praca powinna być prowadzona przy 
obniżonym o 50% ciśnieniu nominalnym. Najwyższa lepkość podczas rozruchu 
urządzeń nie powinna przekraczać ν =1000 mm2/s. Zwykle producenci cieczy 
roboczych tak dobierają składniki uszlachetniające, aby optymalna lepkość 
oleju wynosząca 20-40 mm2/s była osiągana w temperaturze od 20°C do 70°C. 

czystość cieczy roboczej. W czasie pracy urządzeń hydraulicznych do oleju 
dostają się zanieczyszczenia powstające w wyniku zużywania się elementów 
roboczych ale również powstające w wyniku naturalnego zużycia oleju lub 
jego pracy w nieodpowiednich warunkach. Zadaniem systemu filtracji jest 
wychwycenie tych zanieczyszczeń. Producenci elementów hydrauliki siłowej 
zawsze, obok parametrów technicznych oleju podają dopuszczalną zawartość 
zanieczyszczeń w cieczy roboczej. Zawartość zanieczyszczeń w cieczy roboczej 
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opisana jest przez normę czystości cieczy ISO 4406-1999. Norma ta podaje 
dopuszczalną zawartość zanieczyszczeń przewidywanych dla danego urzą-
dzenia. Zalecenia podawane są, jako kod 3 cyfrowy oddzielony ukośnikiem 
(np. 22/18/13 ISO 4406). 

tabela 2.5.1 Klasyfikacja i kodyfikacja zanieczyszczeń oleju zgodnie z norma  
Iso 4406:1999

Iso 4406:1999 tablica Kodowania

kod
Graniczna liczba cząsteczek na cm3

zawiera więcej sztuk 
zanieczyszczeń niż

zawiera mniej sztuk 
zanieczyszczeń niż 

24 80000 16000
23 40000 80000
22 20000 40000
21 10000 20000
20 5000 10000
19 2500 5000
18 1300 2500
17 640 1300
16 320 640
15 160 320
14 80 160
13 40 80
12 20 40
11 10 20
10 5 10
9 2,5 5
8 1,3 2,5
7 0,64 1,3
6 0,32 0,64

Kolejne liczby oznaczają przynależność do określonej kategorii czystości 
przez nie przekraczanie zakładanej liczby zanieczyszczeń. Kolejne pozycje 
oznaczają cząstki o średnicy większej od: 4µm, 6µm, 14µm. Rozmiary cząstek 
zanieczyszczeń ujęte w normie zostały wybrane ze względu na ich poten-
cjalne niszczące oddziaływanie na dwie przemieszczające się powierzchnie 
oddzielone filmem olejowym. 

Przykład. Producent podał poziom czystości oleju dopuszczonego do 
pracy z pompami jako: 22/18/13 ISO4406. Podać jaka jest maksymalna liczba 
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zanieczyszczeń znajdujących się w oleju o określonej średnicy. Z tabeli 2.5.1 
można odczytać, że dla zanieczyszczeń o średnicy większej niż 4µm, poziom 
zanieczyszczeń znajduje się w grupie 22. Maksymalna liczba zanieczyszczeń od-
czytana z tabeli wynosi 40000 szt./cm3. Liczba zanieczyszczeń przekraczających 
6µm (grupa 18) nie powinna być wyższa niż 2500 szt./cm3. Zanieczyszczenia 
o średnicy powyżej 14µm (13 grupa) nie powinny przekraczać 80 szt./cm3. 

rysunek.2.5.3. Przykład wielkości zanieczyszczeń jakie mogą się znajdować 
w układzie hydraulicznym przy spełnianiu wybranego poziomu czystości cieczy.
Źródło: materiały promocyjne firmy: Donaldson Group; https://www.donaldson.com/en-us/

2.5.3. natężenie przepływu cieczy w przewodach zasilających. 
lepkość cieczy

Przepływ cieczy w przewodach hydraulicznych jest ograniczona z jednej 
strony przez lepkość cieczy, z drugiej strony przez wymuszeni jakim jest róż-
nica ciśnienia pomiędzy pompą a odbiornikiem jakim jest silnik hydrauliczny. 
Ciecz w przewodzie może przepływać w sposób uwarstwiony (laminarny) lub 
zakłócony (turbulentny). Przejście z przepływu laminarnego w turbulentny 
zależy od geometrii przekroju wewnętrznego kanału, nierównomierności 
występujących na powierzchniach wewnętrznych przewodów, szybkości 
przepływu oraz rodzaju cieczy. Charakter przepływu może być stwierdzony 
przez obliczenie wartości liczby Reynolds’a, wyrażającej proporcję pomiędzy 
siłami bezwładności i siłami lepkości badanej cieczy. 

liczba reynolds’a, dla której przepływ staje się turbulentny nosi nazwę 
krytycznej. Dla przepływu cieczy przez przewodu o przekroju kołowym kry-
tyczna wartość liczby Reynoldsa wynosi Rek=23003, dla Re<2000 przepływ 
cieczy nosi cechy przepływu laminarnego4. 

3 HOF, B., JUEL, A. & MULLIN, T. 2003. Scaling of the turbulence transition threshold 
in a pipe. Phys. Rev. Lett., 91, 244502. 

4 KUCUR, M. & UZAL, E. 2007. Controlling critical Reynolds number of parallel plate flow 
by boundary input. Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International 
Journal, 79, 507–510.
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Liczba Reynoldsa może być wyznaczona ze wzoru:

Gdzie Vsr jest średnią prędkością przepływu cieczy i może być wyznaczona 
ze wzoru:

Z wzorów przedstawionych powyżej, wynika wyjściowa zależność pozwa-
lająca na wyznaczenie liczby Reynoldsa:

natężenie przepływu oleju w przewodzie poziomym. 
Założenia wstępne analizy przepływu przez wąż hydrauliczny: przepływ 

jest stały bez zmian ciśnienia wejściowego, efekty wejściowe są pomijalne 
(brak danych dotyczących otworu wejściowego), wąż hydrauliczny nie zawie-
ra elementów zakłócających takich jak: kryzy, zawory, złączki (brak danych). 
Jeżeli założymy ciągłość strumienia cieczy, to rozkład jej prędkości wewnątrz 
przewodu o przekroju kołowym przedstawiony został na rysunki 2.5.4. Dla 
istniejących warunków przepływu cieczy p1>p2, profil rozkładu prędkości jest 
paraboliczny. Gradient zmian wartości wektora prędkości zależy od tarcia 
cieczy o ścianki wewnętrzne przewodu. 

rysunek 2.5.4. rozkład prędkości przepływu cieczy wewnątrz przewodu 
o przekroju kołowym dla przepływu laminarnego. 

Dla cieczy ciągłej i nieściśliwej jej ruch opisany jest równaniem: 

;

Jeżeli założymy, że mamy do czynienia z przepływem laminarnym o prze-
pływie równoległym do osi przewodu, w którym  oraz . 
Prędkość przepływu cieczy vx zależy tylko od odległości r od osi przewodu 
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(założenia Hagen’a Poiseuille’a5). W tych warunkach uproszczone równanie 
Navier-Stokes’a ma postać:

Równanie różniczki zupełnej opisujące prędkość cieczy vx wewnątrz 
przewodu jest zależne od odległości od osi symetrii przewodu (r) i wartość 
ciśnienia p jest funkcją zależną od odległości x (długości przewodu). Rozwią-
zując równanie (2) otrzymujemy wzór opisujący prędkość cieczy w zależności 
od odległości od środka osi przepływu:

gdzie 

Zatem dla przepływu Poiseuille’a prędkość przepływu cieczy w odległości 
r od osi przewodu wynosi:

Objętościowe natężenie przepływu Q można wyznaczyć przez całkowa-
nie (sumowanie) wartości prędkości przepływu w dziedzinie odległości r od 
środka przepływu:

Jeżeli wyrażenie  to równanie (5) przyjmie postać:

Otrzymane równanie (6) opisuje prawo przepływu Hagen-Poiseuill. Warto 
zauważyć, że w myśl równania średnica wewnętrzna przewodu jest silniejszym 
determinantem ograniczającym objętościowe natężenie przepływu, niż sama 
długość przewodu.

W przypadku przewodu umocowanego pod pewnym kątem do pozio-
mu, wypływ cieczy wspomagany jest lub ograniczany przez działająca siłę 
grawitacji. Wartość zależy w głównej mierze od gęstości cieczy ρ oraz kąta 
pochylenia przewodu α. 

5 Richardson, S. M. (1989) Fluid Mechanics, Hemisphere, New York.
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Wielkość wypływu cieczy w przypadku spadku(pochylenia) przewodu 
w kierunku wypływu, może być opisana zależnością:

2.5.4. napędy hydrauliczne

Współczesne układy hydrauliczne są zwykle dzielone na dwie grupy. Jedną 
z grup stanowią układy hydrostatyczne, druga układy hydrokinetyczne. Ze 
względu na powszechność stosowania więcej miejsca poświęcone zostanie 
napędom hydrostatycznym. 

napędy hydrostatyczne. Nazwa „hydrostatyczne” jest stosowana w napę-
dach hydraulicznych, w których siły związane z bezwładnością cieczy, mogą 
być w znacznym stopniu pominięte na etapie projektowania i analizy ruchu 
elementów napędzanych cieczą. 

Podstawowe cechy współczesnych układów hydrostatycznych:
 R Odporność na przeciążenia, znaczny wzrost siły w układzie wykonaw-

czym i zatrzymanie pracy nie spowodują uszkodzenia systemu.
 R Utrzymywanie zadanej prędkości przemieszczania niezależnie od ro-

dzaju oporu ruchu. 
 R Praca ze stosunkowo wysoką sprawnością (80%-90%) w szerokim 

zakresie wartości parametrów obciążenia.
 R Łatwe sterowanie prędkością w każdym kierunku ruchu elementu 

roboczego.
 R Przekazywanie wysokiej wartości mocy w stosunku wielkości urządzenia 

i jego bezwładności.
 R Nie posiadają zjawiska pełzania w funkcji zatrzymania narzędzia. Moż-

liwe są drobne ruchy elementów napędzanych wynikające z działania 
układów regulacji położenia. 

 R W stosunku do innych układów napędowych możliwe jest szybsze 
osiągniecie zakładanych parametrów roboczych pracy.

 R Dzięki braku ściśliwości cieczy, układy hydrostatyczne posiadają moż-
liwość aktywnego wyhamowania ruchu, bez konieczności stosowania 
hamulców zewnętrznych.

 R Wykazują się znaczną trwałością, przy stosunkowo niskiej praco-
chłonności obsługi. Obsługa układu sprowadza się do monitorowania 
poziomu zanieczyszczeń cieczy roboczej. 

Podstawowe rozwiązania. Układy hydrostatyczne ze względu na kon-
strukcję elementów składowych można podzielić na cztery podstawowe 
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grupy, które zostały przedstawione na rysunku 2.5.5. Określenie „obwód 
otwarty” i „obwód zamknięty” opisuje, w jaki sposób połączone są ze sobą 
drogi hydrauliczne. W obwodach zamkniętych wymuszony przepływ cieczy 
jest nieciągły. Jego przerwanie ma miejsce w zbiorniku oleju, do którego 
olej spływa najczęściej grawitacyjnie. Sprzężenie zwrotne, występujące 
w obwodach hydraulicznych ma za zadanie dostosowanie parametrów pracy 
urządzenia do zmiennych warunków wynikających z oddziaływania zakłó-
cenia zewnętrznego. W obwodach bez sprzężenia zwrotnego, rolę systemu 
kontrolnego pełni operator maszyny. Decyzje operatora przekazywane są 
do zespołu sterującego i następnie do urządzeń wykonawczych. W pewnych 
sytuacjach mogą być one wspomagane hydraulicznie, elektrycznie lub me-
chanicznie. System hydrauliczny wyposażony w pętlę sprzężenia zwrotne-
go, samoczynnie reaguje na zakłócenia dostosowując parametry pracy do 
zmiennych warunków otoczenia. 

rysunek 2.5.5. schemat podziału układów hydrostatycznych. 
Źródło: opracowanie własne. 

otwarty obwód hydrauliczny – bez sprzężenia zwrotnego. W skład 
otwartego obwodu hydraulicznego niewyposażonego w sprzężenie zwrotne 
wchodzą: zbiornik oleju, pompa olejowa, hydrauliczny element wykonawczy, 
zawory sterujące. W przypadku prostego układu otwartego przedstawionego 
na rysunku 2.5.6a, pompa hydrauliczna bezpośrednio tłoczy olej do wejścia 
silnika hydrostatycznego, który następnie grawitacyjnie spływa do zbiornika 
oleju. W tym rozwiązaniu prędkość obrotowa silnika zależy wyłącznie od 
prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę oraz obciążenia samego 
silnika. Zmiana każdego z tych dwóch parametrów powoduje zmiany w cha-
rakterystyce pracy układu. 
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rysunek 2.5.6. schemat układu otwartego, a) układ z pompą i silnikiem stałej 
wydajności, b) układ wyposażony w pompę o zmiennej wydajności oraz silnik 
o zmiennej chłonności.

Brak pełnej możliwości kontroli w systemach wyposażonych w pompy 
o stałej wydajności jest bardzo poważnym mankamentem. Wprowadzenie 
pomp dających możliwość zmiany wydajności pompy jest znacznym postępem, 
pozwalającym na bardziej precyzyjne sterowanie elementem wykonawczym 
zasilanym energią cieczy. Schemat przedstawiony na rysunku 2.5.6b, przed-
stawia otwarty układ hydrauliczny, bez sprzężenia zwrotnego, wyposażony 
w pompę o zmiennej wydajności. Silnik hydrauliczny przekazuje napęd do 
koła napędowego. W zależności od warunków, koło napotyka mniejsze lub 
większe opory ruchu. Operator obsługujący urządzenie obserwując prędkość 
obrotowa koła ma możliwość jej zmiany poprzez zmianę wydajności pompy 
za pomocą ręcznej dźwigni. Do pełnej kontroli przepływu wykorzystano za-
wór czterodrogowy, trójpołożeniowy (ozn. 4/3), sterowany ciśnieniowo. Olej 
bezpośrednio z wyjścia silnika hydrostatycznego kierowany jest do zbiornika. 
Przelewowy zawór ciśnieniowy został wykorzystany do zapewnienia bez-
pieczeństwa pracy układu. Jeżeli ciśnienie cieczy po stronie ssawnej silnika 
przekroczy ustawioną wartość, zawór otwiera przepływ zwrotny do zbiornika. 
Zabezpiecza to silnik przed uszkodzeniem, w wypadku nagłego wzrostu obcią-
żenia, wynikających nieuwagi operatora lub przyczyn zewnętrznych. Układy 
otwarte z reguły wykorzystywane są do zasilania cylindrów w wszelkiego 
typy podnośnikach i ładowaczach, układy zamknięte zdecydowanie dominują 
w systemach napędu hydrostatycznego.

Zamknięty układ hydrauliczny (rys. 2.5.7) jest układem praktycznie nie-
wyposażonym w zbiornik przeznaczony do magazynowania oleju. Niewielki 
zbiornik oleju służy do uzupełniania ubytków oleju w sieci oraz magazynowania 
oleju z przecieków wewnętrznych. Układy zamknięte budowane są, jako dwa 
uzupełniające się obwody hydrauliczne. Pierwszym obwodem jest obwód 
wysokiego ciśnienia, którego zadaniem jest przekazanie napędu do silnika 
hydrostatycznego. Wyposażony jest w pompę dwukierunkowego tłoczenia. 
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rysunek 2.5.7. schemat hydraulicznego układu zamkniętego. 

Zmiana kierunku obrotów silnika napędzającego pompę powoduje zmia-
nę kierunku tłoczenia oleju. Kierunek obrotów silnika hydraulicznego zależy 
od kierunku przepływu oleju, wobec tego zmieniając kierunek przepływu 
oleju w układzie, możliwa jest również zmiana kierunku pracy silnika. Za-
gwarantowanie dwóch kierunków przepływu, powoduje wprowadzenie do 
układu czterech zaworów jednokierunkowych (A,B,C,D). Drugim obwodem 
jest pomocniczy obwód zasilający składający się z pompy pomocniczej. 
Pompa pomocnicza wytwarza stosunkowo nieduże ciśnienie (100–200 kPa) 
umożliwiające uzupełnienie strat oleju i ułatwiające zasysanie oleju przez 
pompę. W obwodach umieszczono dwa przelewowe zawory bezpieczeństwa, 
zabezpieczające każdy z obwodów przed przeciążeniem. Przedstawione sche-
maty prezentują rozwiązania pozwalające na uzyskanie wysokich wydajności 
w układach hydraulicznych, jednak wymagają stałej kontroli parametrów 
procesowych. Przełomem w konstrukcji zespołów hydraulicznych było opraco-
wanie niezawodnych i stosunkowo niedrogich pomp tłoczkowych o zmiennej 
wydajności i silników o zmiennej chłonności. W porównaniu z pompami zęba-
tymi wprowadzało, to nową jakość, do rozwiązań systemów hydraulicznych.

Jednak nadal wiele prostych układów hydraulicznych wyposażonych jest 
w pompy o stałej wydajności. W większości są to pompy zębate. Zastosowanie 
pompy zębatej do zasilania obwodów hydraulicznych, wymaga wykonania sys-
temów mających wpływ na ciśnienie i natężenie przepływu oleju. Ze względu 
na zasadę pracy pomy zębatej zmiana jej wydajności wymaga zastosowania 
jednego z trzech rozwiązań: układu regulacji prędkości wałka pompy, systemu 
załączania i wyłączania napędu pompy sprzężonego z akumulatorem hydrau-
licznym lub układu przelewowego. Ze względu na funkcjonalność związaną 
z rozmiarami układu i jego niezawodnością, w rozwiązaniach układów hydrau-
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liki siłowej najczęściej stosowe są układy przelewowe. Układy przelewowe 
pomimo prostoty charakteryzują się z praktycznego punku widzenia niską 
sprawnością. Zadanie poniżej przedstawia problem klasycznych układów.

Przykład 1. 
W układzie przedstawionym na rysunku 2.5.8, należy policzyć, jaka moc 

jest zużywana podczas przemieszczania materiału przez cylinder roboczy 
zainstalowany w ramieniu koparki oraz jaka wartość mocy jest tracona 
w układzie przelewowym.

rysunek 2.5.8. schemat układu napędu ramienia roboczego koparki. 
Źródło: opracowanie własne.

Zawór przelewowy ustawiony jest wstępnie na ciśnienie p0 = 20M Pa, wy-
dajność pompy wynosi Q = 40 dm3/min, ciśnienie zasilania cylindra w układzie 
hydraulicznym wynosi p1 = 14 MPa, i do cylindra w czasie jego pracy przepływa 
Qc = 20 dm3/min oleju. Zakładamy 100% sprawność poszczególnych elementów 
układów przelewowych, jakim są wysokie straty energii w przypadku ich nie-
pełnego dociążenia. Schemat układu hydraulicznego przedstawiono na rysunku 
2.3.8 jest typowym układem, w którym regulacja natężenia przepływu cieczy 
realizowana jest przez układ wyposażony w nastawny układ dławienia. Jest 
to rozwiązanie stosowane powszechnie w prostych układach hydraulicznych.

Rozwiązanie: Całkowita moc hydrauliczna wytwarzana przez pompę może 
być obliczona z zależności: 
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Całkowita moc zużywana do napędu pompy wynosi 13,3 kW. Na straty 
hydrauliczne w układzie składają się straty energii przy przepływ przez zawór 
przelewowy oraz straty energii na w układzie dławienia przepływu. Moc tra-
cona w zaworze przelewowym Pzp, może być wyliczona z zależności: 

Z warunków zadania wynika, ze na dławiku występuje spadek ciśnienia 
z 20 MPa do 14 MPa, zatem moc tracona na regulacji ciśnienia wynosi: 

Wobec tego łączne straty wynikające z pracy układu przelewowo dła-
wiącego wynoszą 8,67 kW. Oznacza to, ze całkowita sprawność obliczonego 
układu hydraulicznego wynosi: 

W porównaniu do przedstawionego wyżej, dławieniowego systemu regula-
cji natężenia przepływu cieczy, wykorzystanie pompy o zmiennej wydajności, 
umożliwia uzyskanie znacznie wyższych sprawności układu hydraulicznego. 
Przykład 2 przedstawia analizę sprawności obwodu hydraulicznego, w którym 
zastosowano pompę o zmiennej wydajności. 

Przykład 2. 
W porównaniu do pomp zębatych o stałej wydajności, w pompach tłocz-

kowych można zmieniać jej wydajność przez regulację ręczną lub stosowanie 
kompensatorów ciśnienia. 

Na schemacie przedstawionym na rysunku 2.5.9 przedstawiony jest, układ 
zasilany pompą tłoczkowa o zmiennej wydajności, wyposażonej w system 
regulacji wydajności. Zalety zastosowania pompy o zmiennej wydajności 
łatwo można wykazać, przeprowadzając bilans strat energii. W tym celu, 
należy policzyć, jaka moc jest dostarczana do pompy i jakie straty występują 
w układzie. Z warunków zadania wynika, że zawór przelewowy otwiera się 
przy ciśnieniu pzp = 21 MPa, wartość ciśnienia kompensatora ustawiona jest 
na pk = 20 MPa. Nominalne natężenie przepływu wynosi Q = 40 dm3/min, 
Zawór dławiący ustawiony jest na przepływ Qc = 20 dm3/min, przy ciśnieniu 
zasilania cylindra p1 = 14 MPa. 
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rysunek 2.5.9. Pompa o zmiennej wydajności umieszczona w obwodzie 
zasilania cylindra roboczego. 
Źródło: opracowanie własne.

Rozwiązanie: System kompensatora działa w ten sposób, że zmienia 
wydajność pompy w ten sposób, aby ciśnienie na jej wyjściu wynosiło tyle 
ile ustawione zostało na kompensatorze. Ponieważ cylinder jest w stanie 
odebrać tylko 20 dm3/min oleju, układ powinien dostosować swoja wydaj-
ność do wymaganej chłonności. Zawór dławieniowy, D1 pełni rolę układu 
obniżającego ciśnienie dostarczane do cylindra dwustronnego działania. 
Zawór przelewowy pełniący rolę zaworu bezpieczeństwa, ustawiony jest na 
wartość wyższą niż ciśnienie kompensatora. Kompensator w wyniku swojego 
działania, ogranicza wydajność pompy do 20 dm3/min. Zawór przelewowy 
jest cały czas zamknięty, pełniąc jak wspomniano wcześniej, funkcję tylko za-
woru bezpieczeństwa. Zakładając brak strat przepływu przy 100% sprawność 
systemu, moc pobierana przez pompę hydrauliczną wynosi: 

Zatem moc pobierana przez pompę wynosi 6,67 kW.
Ponieważ, w pracującym układzie zawór przelewowy jest cały czas za-

mknięty, zatem w przelewie nie pojawiają się żadne straty. Jedyne straty, 
jakie występują, są stratami w układzie regulacji ciśnienia (dławik). Straty 
powstające podczas przepływu przez dławik można opisać równaniem:
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Sprawność układu hydraulicznego wyposażonego w pompę o zmiennej 
wydajności wynosi:

Wobec tego sprawność całego układu wynosi 70%.

2.5.5. Hydrauliczne elementy wykonawcze 

Układy hydrauliczne wykorzystywane do napędu mechanizmów roboczych 
składają się z kilku podstawowych podzespołów współpracujących ze sobą. 
Do podstawowych zespołów roboczych należą:

 R Pompy hydrauliczne 
 R Wyspy zaworowe 
 R Silniki hydrauliczne
 R Cylindry hydrauliczne.
 R Akumulatory energii

Pompy hydrauliczne
Rodzaj wykorzystywanej pompy w układzie hydraulicznym zależy od rodza-

ju jej obciążenia. W systemach hydraulicznych stosowane są trzy podstawowe 
rozwiązania konstrukcyjne pomp: pompy zębate (o zazębieniu zewnętrznym 
i wewnętrznym), pompy tłokowe i pompy skrzydełkowe. 

Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym, jest tania i stosunkowo odporna 
na zanieczyszczenia. Zaletą pompy zębatej jest stosunkowo wysokia zdolność 
do zasysania oleju. Na rysunku 2.5.10b przedstawiono prosta metodę oceny 
stopnia zużycia elementów roboczych pompy. Minimalne podciśnienie ssące 
dla pomp zębatych wynosi o -40 kPa do -10 kPa. Oznacza, to, że pompy te 
są pompami, które mogą być umieszczone w zbiorniku i samodzielnie mogą 
zasysać olej. Niestety sprawność układów wyposażonych w pompy zębate 
spada przy zmiennym lub niepełnym obciążeniu. Przeciętna sprawność pompy 
zębatej wynosi 80%. Podsumowując cechy pomp zębatych można zauważyć 
zarówno zalety z ich stosowania jak i pewne ograniczenia. 

zalety ograniczenia
 � Wysoka wydajność
 � Wysokie ciśnienie tłoczenia
 � Brak obciążeń poprzecznych w łoży-
skach.

 � Względnie cicha praca.
 � Wysokie zdolności do zasysania cieczy. 

 � Przynajmniej cztery łożyska wymagają-
ce uszczelnienia.

 � Brak możliwości regulacji wydajności 
pompy 

 � Utrzymanie stałych odległości pomiędzy 
współpracującymi elementami.
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rysunek 2.5.10. Przekrój pompy zębatej o zazębieniu zewnętrznym i zespołu 
podłączeń, a – przekrój pompy zębatej, b – zasada pomiaru granicznego 
ciśnienia zasysania, przez pompę zębatą. 
Źródło: materiały firmy Rexroth. 

Pompy zębate o zazębieniu wewnętrznym są wyjątkowo uniwersalnymi 
pompami. Pompy tego typu są w stanie tłoczyć, zarówno ciecze o niskiej 
lepkości takie jak np. alkohol, jak substancje charakteryzujące się wysoka lep-
kością, takie jak: czekolada, asfalt. Użyteczny zakres lepkości tłoczonych cieczy 
mieści pomiędzy 1 cP do 1000 000 cP. Ze względu konstrukcję pompy może 
ona pracować przy tłoczeniu cieczy o temperaturze dochodzącej do 400°C. 

Wysoka dopuszczalna temperatura pracy pompy jest możliwa ze względu 
występowanie jednego punktu wymagającego kontroli luzu, znajdującego się 
pomiędzy wierzchołkami kół zębnika i obudową pompy. Ta odległość może być 
łatwo ustawiona w zależności od temperatury pracy, w celu maksymalizacji 
wydajności pompy dla cieczy o wysokiej lepkości lub korekty wynikającej ze 
stopnia zużycia pompy. Podobnie jak pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym, 
pompa jest urządzeniem samo zasysającym, wykazującym się małą pulsacją 
ciśnienia tłoczonej cieczy i mogącą przez krótki okres pracować bez oleju. 
Dużą zaleta pomp tego typu jest bimodalność, polegająca, na dwukierunko-
wej pracy, co jest często wykorzystywane przy napełnianiu i wypompowaniu 
cieczy ze zbiorników. Ponieważ pompy o zazębieniu wewnętrznym posiadają 
tylko dwa ruchome elementy, są niezawodne i proste w obsłudze.

Przekrój pompy o zazębieniu wewnętrznym widoczny jest na rysunku 
2.5.11. Pompa zbudowana jest z zębnika (A), który jest napędzane przez wałek 
napędowy, pompy. Obracający się zębnik napędza zewnętrzne koło o zazębie-
niu wewnętrznym (B). W sytuacji przedstawionej na rysunku, oba elementy 
wykonują ruch zgodnie z ruchem strzałek zegara. Olej jest zasysany przez 
przyłącze ulokowane z prawej strony pompy. Obracające się koło zewnętrzne 
przetłacza olej w kierunku uszczelniacza (C). Uszczelniacz powoduje zamknięcie 
oleju i przetłoczenie go do strefy wysokiego ciśnienia, umieszczonego z lewej 
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strony pompy. Przy pracy pompy z pełną wydajnością w przenoszeniu oleju 
uczestniczy również zębnik A współpracujący z uszczelniaczem C. 

zalety ograniczenia
 � Dwa ruchome elementy.
 � Znikoma pulsacja ciśnienia wyjścio-
wego.

 � Tłoczenie cieczy o wysokiej lepkości.
 � Prosta obsługa.
 � Jednakowa wydajność niezależnie od 
kierunku tłoczenia.

 � Wymaga umiarkowanej prędkości 
wałka napędowego.

 � Obciążenie jednego łożyska.
 � Wyższy koszt wykonania niż pompy 
o zazębieniu zewnętrznym.

 
Pompy tłoczkowe o zmiennej wydajności umożliwiają uzyskanie wy-

sokiego ciśnienia w obwodach hydraulicznych przy możliwości efektywnej 
kontroli parametrom pracy stosowanym w systemach load sensing i kom-
pensacji ciśnienia, kontroli mocy wyjściowej. Zastosowanie pompy zębatej do 
zasilania obwodów hydraulicznych, wymaga wykonania systemów mających 
wpływ na ciśnienie i natężenie przepływu oleju. Ze względu na zasadę pracy 
pomy zębatej zmiana jej wydajności wymaga zastosowania jednego z trzech 
rozwiązań: układu regulacji prędkości wałka pompy, systemu załączania 
i wyłączania napędu pompy sprzężonego z akumulatorem hydraulicznym lub 
układu przelewowego. Wady tej nie posiadają pompy tłoczkowe o zmiennej 
wydajności. Osiowe pompy tłoczkowe zbudowane są z zespołu cylindrów ze 
spasowanymi tłoczkami. Ruch tłoczków wymuszony jest przez obracająca się 
pochylona płytę. Płyta wciska kolejne tłoczki pompując olej do wyjścia pompy. 

rysunek 2.5.11. Pompa tłoczkowa. 
Źródło materiały katalogowe firmy: DESMI ROTAN HD.
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Pompy tłoczkowe należą do pomp o najwyższej sprawności wynoszące 
do 98%. Budowa pomp tego typu jest jednak skomplikowane, czego konse-
kwencją jest ich wysoka cena. Wady: wysoka cena, skomplikowana budowa, 
hałaśliwość, wymagają zachowania wysokich parametrów oleju w układzie. 

rysunek 2.5.12. Pompa tłoczkowa o zmiennej wydajności, a – zasada pracy 
pompy tłoczkowej o zmiennej wydajności, b – przekrój pompy tłoczkowej. 
1-ruchoma płyta, 2 – obudowa pompy, 3 – tłoczek pompy, 4 – obudowa tylna, 
5 – system regulacji kompensacyjnej. 
Źródło materiały katalogowe firmy: IFP Automation, John Deere (b).

Elementy składowe pompy tłoczkowej przedstawione zostały na przekroju 
(rys. 2.5.12a). W obudowie pompy (7), umieszczona jest ruchoma płyta (8). 
Pochylona płyta, wprawiona w ruch obrotowy cyklicznie naciska za pośred-
nictwem płyty prowadzącej (5) na tłoczki (4), pompujące olej do wyjścia 
pompy. Pochylenie płyty zmieniane jest przez popychacz i sprężynę powrotną 
(10). Maksymalne wychylenie płyty i zarazem największa wydajność pompy, 
ograniczona jest ogranicznik wychylenia maksymalnego (6). Najmniejsza 
wydajność pompy związana ze zmniejszaniem jej wychylenia, ograniczona 
jest regulowanym trzpieniem (3). Obudowa pompy zamknięta jest w dolnej 
części pokrywą (1), dociskająca kołki ustalające płyty zaworowej (2). 

Wydajność pompy może być ustawiana przez odpowiednie pochylenie 
płyty względem jej osi obrotu. Pochylenie tarczy naciskowej realizowane jest 
przez specjalny serwomotor. W wielu przypadkach jest to silnik krokowy lub 
tłok hydrauliczny. Dokładnej działanie tego typu urządzeń zostanie omówione 
w rozdziale opisującym działanie kompensatorów.

Cechą charakterystyczną pomp tłoczkowych o zmiennej wydajności są słabe 
właściwości ssące. Olej do wejścia pompy powinien być podawany pod ciśnie-
niem, dlatego zaleca się montaż pomp poniżej zbiornika olej lub wprowadzenie 
dodatkowej pompy podającej olej portu wejściowego pompy tłoczkowej. 
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rysunek 2.5.13. a) Widok tłoczków z tarczą napędową, b) tłoczki umocowane 
w gniazdach po zdjęciu obudowy.
Źródło: materiały firmy Parker. 

Pompy skrzydełkowe stanowią grupę rozwiązań konstrukcyjnych ulo-
kowanych pomiędzy pompami tłoczkowymi i zębatymi. Pompy tego typu 
charakteryzują się wyższą sprawnością niż pompy zębate, lecz niższą niż 
pompy tłokowe. 

rysunek 2.5.14. Przekrój pompy skrzydełkowej, a – elementy składowe pompy, 
b – widok półprzekroju pompy. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firm: Rexroth, Parker. 

Pompy łopatkowe należą do cicho pracujących pomp, stąd duża ich po-
pularność w zastosowaniach stacjonarnych. Możliwe jest montowanie w nich 
systemów kompensacji ciśnienia, wykrywania obciążenia. Ze względu na 
budowę pompy cechuje wysoka zależność pomiędzy ciśnieniem wyjściowym 
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i sprawnością. Zwykle wykorzystywane są do tłoczenia cieczy o niskiej lep-
kości, takich jak amoniak, alkohol, olej napędowy. Elementy robocze pomp 
skrzydełkowych w czasie pracy nie stykają się z obudowa pompy. Sprawność 
tego typu pomp stosunkowo szybko spada, jeżeli lepkość tłoczonej cieczy 
przekracza 500 cPs. Pompy skrzydełkowe są cenione ze względu na łatwość 
obsługi i dobre właściwości ssące, które są zachowane przez cały okres pracy 
pompy. Do wad można zaliczyć: złożoną i skomplikowaną konstrukcję, niska 
sprawność przy pracy z wyższym ciśnieniem, brak możliwości tłoczenia cieczy 
o wysokiej lepkości. 

Dla przykładu przy ciśnieniu wyjściowym 3,5 MPa sprawność pompy 
wynosi 97%, zaś przy 17 MPa sprawność jej spada do 84%. Zasada działania 
pompy. Wewnątrz pompy znajduje się mimośrodowo w stosunku do obu-
dowy osadzony rotor. W rotorze nacięte są promieniowe szczeliny, w któ-
rych umieszczone są ruchome skrzydełka. Siła odśrodkowa wytworzona się 
w przypadku ruchu rotora, powoduje wysunięcie skrzydełek i dociśniecie ich 
do obudowy pompy. W przestrzeń pomiędzy obudowę pompy, skrzydełka 
i powierzchnię boczną rotoru, dostaje się pompowana ciecz. Obrót umiesz-
czonej przed rotorem płytki regulacyjnej powoduje zmianę mimośrodowości 
rotoru i zmianę parametrów pracy pompy. 

zalety ograniczenia

 � Niski poziom hałasu.
 � Duża liczba rozwiązań sterujących pa-
rametrami pracy pompy. 

 � Dobra sprawność.

 � Niskie ciśnienie wyjściowe.
 � Silna zależność pomiędzy ciśnieniem 
wyjściowym i sprawnością pompy.

zawory i wyspy zaworowe
Zawory i wyspy zaworowe są urządzeniami, których zadaniem jest prze-

kierowanie tłoczonego oleju doprowadzonego do wejścia zaworu do odpo-
wiedniego wyjścia. Stanowią one podstawową grupę elementów stosowanych 
w układach hydraulicznych. Jeżeli w obwodzie hydraulicznym za stosowano 
nieprawidłowy zespół zaworów, wtedy praca układu hydraulicznego jest 
ograniczona lub niemożliwa. 

Można wyróżnić trzy typy zaworów:
 R Zawory sterujące kierunkiem przepływu cieczy (DVCs): wyznaczają 

kierunek przepływu cieczy w obwodzie.
 R Zawory sterujące ciśnieniem: sterujące ciśnieniem w obwodzie hy-

draulicznym.
 R Zawory sterujące natężeniem przepływu: odpowiedzialne za objętość 

cieczy dostarczonej do odbiornika w jednostce czasu. 
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rysunek 2.5.15. Widok zaworu sterowania kierunkiem przepływu, 
a) sterowanego zaworu 4/3, z gniazdami przyłączy b) schemat oznaczeń 
wykorzystywany do identyfikacji zaworów. 
Źródło: opracowanie własne

Zawory sterujące przepływem cieczy stanowią najliczniejsza grupę 
wśród zaworów stosowanych w obwodach hydraulicznych. Zmiana kierunku 
przepływu cieczy w każdym zaworze realizowana jest zmianę położenia 
ruchomych elementów wbudowanych wewnątrz zaworu. Ruch elementów 
sterujących kierunkiem przepływu cieczy wymuszany jest przez zewnętrzny 
sygnał sterujący. Każdy zawór posiada przyłącza hydrauliczne (porty), do 
których dołączane są przewody hydrauliczne. Liczba portów w zaworze 
jest opisywana pod pojęciem drogi. Widoczny na rysunku 2.5.15 zawór 
hydrauliczny, wyposażony jest w cztery porty przyłączeniowe, zatem jest 
zaworem czterodrogowym. 

tabela 2.5.2. oznaczenia wybranych zaworów umieszczane na schematach 
hydrulicznych. 

oznaczenie Interpretacja oznaczenie Interpretacja
Każde indywidu-
alne położenie 
zaworu przedsta-
wiane jest, jako 
kwadrat

Kierunek przepły-
wu cieczy przed-
stawiany jest, jako 
strzałka.

Położenie, w któ-
rym przepływ 
cieczy jest zablo-
kowany.

Zawór czterodro-
gowy, dwupołoże-
niowy. Z oznacze-
niami portów. 

Zawór 4/2. W po-
łożeniu spoczynko-
wym połączenie: 
P-A, oraz B-T.

Zawór łączący 
porty T-P, za-
mknięte prze-
pływy w portach 
A i B.
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oznaczenie Interpretacja oznaczenie Interpretacja
Zawór 3/2. Nor-
malnie otwarta 
droga P-A. Prze-
sterowanie zawo-
ru zamyka prze-
pływ P-A 

Zawór 4/2. W po-
łożeniu spoczyn-
kowym otwarte 
przepływy P-A 
i T-B

Zawór 5/2. Nor-
malnie otwarty 
B-R i P-A. P – blo-
kada 

Zawór 4/3. Nor-
malnie wszystkie 
drogi zamknięte.

Jedną z klasyfikacji zaworów jest klasyfikacja dzieląca zawory ze względu 
na liczbę dróg przepływu oleju i dzieli zawory na:

 R zawory jednokierunkowe,
 R zawory wahadłowe,
 R zawory dwudrogowe,
 R zawory trzydrogowe,
 R zawory czterodrogowe.

Kolejnym kryterium podziału zaworów jest podział ze względu na liczbę 
położeń zwykle dwu lub trzy położeniowe. Na schemacie każde położenie 
przedstawione jest formie kwadratu. Kierunek przepływu wskazywany jest 
przez strzałki, wejścia odcięte w danym położeniu przedstawiane są, jako 
poziome linie. Skrócone oznaczenie zaworów, przedstawia kod składający 
się z dwóch liczb, oddzielonych ukośnikiem (np. 4/3). Pierwsza z nich przed-
stawia liczbę dróg w zaworze, druga liczbę położeń zaworu. W tabeli 2.5.2 
widocznych jest, kilka przykładów interpretacji oznaczeń zaworów.

sterowanie zaworami. Do przesterowania zaworów wielopołożeniowych 
pomiędzy położeniami, wykorzystywane może być sterowanie ręczne, me-
chaniczne, elektromagnesem lub siłownikiem hydraulicznym. Bardzo często 
stosowana jest kombinacja przedstawionych wyżej rozwiązań przesterowania 
zaworów. W tabeli 2.3.3. przedstawiono oznaczenia wybranych systemów 
sterowania. 

Podstawowe metody sterowania pracą zaworów. 
 R Sterowanie ręczne – w ręcznie sterownym rozwiązaniu, suwak zaworu 

jest przemieszczany za pomocą dźwigni uruchamianej ręcznie lub za 
pomocą przycisku umieszczonego w pedale. W przypadku, kiedy ruch 
suwaka nie jest wymuszony, suwak zaworu powraca do położenia 
spoczynkowego w wyniku działania sprężyny powrotnej.
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tabela 2.5.3. oznaczenia wybranych systemów sterowania zmianą położenia 
suwaka zaworu. 

oznaczenie Interpretacja oznaczenie Interpretacja
Sterowanie elek-
tromagnesem.

Sterowanie ręcz-
ne.

Sterowanie si-
łownikiem pneu-
matycznym lub 
hydraulicznym.

Sterowanie przy-
ciskiem.

Sterowanie peda-
łem.

Sterowanie kom-
binowane elek-
tromagnes uru-
chamia siłownik.

Sterowanie ręcz-
ne, suwak po-
siada dwa stałe 
położenia.

Sterowanie ręcz-
ne, samoczynny 
powrót. 

 R Sterowanie mechaniczne – suwak zaworu jest przemieszczany przez 
mechaniczny napęd, np. wałek krzywkowy lub rolkę.

 R Sterowanie siłownikem elektromagnetycznym – dołączony do siłownika 
elektromagnes powoduje przesunięcie suwaka zaworu.

 R Sterowanie siłownikiem hydraulicznym lub pneumatycznym – dopro-
wadzenie oleju lub powietrza do siłownika dołączonego do suwaka, 
wywołuje jego przemieszczenie. 

systemy hydrauliczne typu load sensing
W układach hydrauliki siłowej, można wyróżnić trzy rozwiązania konstruk-

cyjne: systemy o stałej wydajności przepływu (cF), systemy o stałym ciśnieniu 
(CP) i systemy dostosowujące się do zmiennego obciążenie (Load sensing –lS). 

systemy o stałym przepływie (cF) wykorzystują pompy wypornościowe 
o stałej wydajności umożliwiając utrzymanie zadanej wielkości przepływu. 
Jeżeli w czasie pracy wymagane jest zmniejszenie natężenia wypływu cieczy, 
olej kierowany jest do zaworu przelewowego. Dzięki umieszczeniu zaworu 
przelewowego, cześć cieczy płynie nadal do odbiornika energii, pozostała 
część spływa ponownie do zbiornika. Ilość oleju przepływająca do zbiornika 
zależy od różnicy ciśnienia otwarcia zaworu przelewowego. Olej przepływając 
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pod ciśnieniem przez zawór zwrotny nagrzewa się. Głównym powodem stoso-
wania systemu o stałym przepływie jest wysoka żywotność, prostota obsługi 
i łatwość usuwania usterek. Sprawność systemu CF jest proporcjonalna do 
ilości oleju wykorzystywanego napędu odbiorników energii w stosunku do 
całkowitej wydajności pompy. Inaczej mówiąc, jeżeli pompa tłoczy 10 dm3 
w ciągu minuty, zaś cylinder odbiera tylko 2,5 dm3 oleju w ciągu minuty, to 
sprawność układu wynosi 25%. Wydajność pompy dobierana jest do maksy-
malnej chłonności wszystkich odbiorników. Na rysunku 2.5.16, przedstawiono 
układ napędu ramion ładowarki. Pompa hydrauliczna wykorzystywana jest 
do napędu dwóch cylindrów. W przedstawionej konstrukcji cylindry mogą 
przemieszczać się równocześnie. Aby zapewnić odpowiednią prędkość wy-
suwania się tłoczyska, do każdego cylindra powinien być dostarczany olej 
w ilości 10 dm3/min. Wobec tego wydajność konstrukcyjna pompy hydrau-
licznej powinna wynosić 20 dm3/min. W przypadku, jeżeli napędzany jest 
tylko jeden cylinder, wtedy przez zawór przelewowy przepływa 10 dm3/min 
oleju. Sprawność układu w takim przypadku wynosi tylko 50%. 

rysunek 2.5.16. Przykład układu hydraulicznego o stałym przepływie. 

Uwaga pamiętaj: Obsługa i trwałość systemów hydraulicznych. Uszkodzenia 
systemów hydraulicznych w pojazdach i maszynach rolniczych są wspólne dla 
wszystkich systemów hydraulicznych. Podstawowe, najbardziej dokuczliwe 
usterki są najczęściej spowodowane przez przegrzanie lub zanieczyszczenie 
oleju hydraulicznego. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia nagłych usterek 
układów hydraulicznych, należy bezwzględnie przestrzegać okresów wymiany 
lub czyszczenia elementów filtracyjnych. 

W instalacjach hydraulicznych, wykorzystujących systemy przelewowe do 
regulacji wartości ciśnienia wyjściowego, pojawia się problem związany ze 
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stabilizacją ciśnienia w przypadku zmiany obciążenia linii odbiorczej. Klasycz-
nym przykładem jest praca hydraulicznej pompy zębatej wykorzystywanej 
do podnoszenia narzędzi zawieszonych na podnośniku TUZ. Układ ten pra-
cuje, jako układ utrzymania stałego ciśnienia. Jeżeli podnośnik nie pracuje, 
pompa tłoczy olej przez zawór przelewowy ponownie do zbiornika oleju 
hydraulicznego. Rozwiązaniem problemu strat w zaworach przelewowych 
oraz utrzymania stabilności ciśnienia okazało się opracowanie i wykorzystanie 
pomp o zmiennej wydajności. Pompy o zmiennej wydajności opisane zostały 
wcześniej, dlatego w tej części zostaną opisane możliwości ich wykorzystania. 

systemy o stałym ciśnieniu (cP), są to systemy, w których ciśnienie do-
starczane do układu niezależnie od natężenia przepływu oleju. Dzięki temu 
zastosowaniu, możliwe jest zasilanie kilku odbiorników stałym olejem o tym 
samym ciśnieniu, niezależnie od tego, ile urządzeń pobiera olej. Układy te 
wymagają zastosowania pompy o zmiennej wydajności wraz z kompensa-
torem ciśnienia (regulatorem ciśnienia), służącym do ustalenia zakładanego 
przepływu dostosowanego do obciążenia odbiornika energii. Układy tego 
typu wymagają do swojej pracy, zastosowania pompy o zmiennej wydajności. 

rysunek 2.5.17. schemat systemu hydraulicznego utrzymującego stałe zadane 
ciśnienie zasilania.

Na rysunku 2.5.17 przedstawiono schemat układu utrzymującego stałe 
ciśnienie. Kompensator ciśnienia podłączony do linii zasilającej ma pływ na 
przemieszczenie płyty ustalającej pochylenie tarczy ustalającej skok tłoczków 
pompy. W przypadku zamknięcia przepływu do obu cylindrów, kompensa-
tor powoduje przesterowanie tarczy w położenie zerowego skoku tłoczków 
w pompie. Naturalne przecieki w układzie pompy powodują niewielkie 
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zmiany położenia tarczy, wymuszone działaniem kompensatora, mające na 
celu ciągłe utrzymywanie zadanego ciśnienia na wyjściu pompy. Jeżeli jeden 
cylindrów zostanie uruchomiony, spadek ciśnienia oleju dopływającego do 
kompensatora spowoduje przesterowanie tarczy przez sprężynę i zwiększenie 
wydajności pompy. Tarcza będzie wychylona proporcjonalnie do spadku ci-
śnienia na zasilaniu kompensatora. Ciśnienie robocze kompensatora ustalane 
jest za pomocą wstępnie ugiętej sprężyny śrubowej. Sprawność systemu CP 
jest proporcjonalna do proporcji pomiędzy wartością ciśnienia wykorzysty-
wanego do zasilania odbiornika energii (np. cylindra), a wartością ciśnienia 
na wyjściu pomy hydraulicznej. Jeżeli na wyjściu pompy wartość ciśnienia 
wynosi 10 MPa, zaś cylinder hydrauliczny jest zasilany ciśnieniem 5 MPa, 
wtedy sprawność układu wynosi 50%. 

systemy typu „load sensing” (ls), wykorzystują do zmiany wydajności 
pompy, zarówno zmiany ciśnienia w obwodzie zasilania, jak i zmiany prze-
pływu. Budowa pompy o zmiennej wydajności opisana została w części 
poświęconej budowie pomp, o zmiennej wydajności, dlatego dalszy opis 
będzie dotyczył samego systemu nazywanego „Load Sensing”. System 
ten, w nomenklaturze polskiej nosi nazwę hydraulicznych układów ze 
sprzężeniem zwrotnym. W dalszej części opisu do opisu układu zostanie 
wykorzystany skrót LS. System LS ma za zadanie sterowanie dostarczeniem 
właściwej wielkości przepływu oraz ciśnienia oleju dostosowanego do za-
kładanych warunków pracy. Obecnie systemy „Load sensing” są najbardziej 
drogimi i skomplikowanymi systemami zasilania hydraulicznego stosowanymi 
w pojazdach i maszynach rolniczych. Również usterki w nich występujące 
są najtrudniejsze do usunięcia. 

zasada działania systemu ls. Systemy wykrywania obciążenia (Load 
sensing) podobne do tych stosowanych w systemach stałego ciśnienia wy-
korzystują pompę o zmiennym wydatku i kompensator. W tym przypadku, 
kompensator pompy jest wyposażony w dodatkowy układ kompensacyjny, 
wykrywający obciążenie. Zamiast utrzymywać tylko stałe ciśnienie, ciśnienie 
pompy jest stale dostosowywane do najwyższego obciążenia, wymaganego 
przez obwód. Schemat prostego obwodu LS przedstawiono na rysunku 2.5.18. 
W porównaniu do układów o stałym ciśnieniu, w przypadku pracy jałowej, 
kiedy cylinder nie jest zasilany, w obwodzie pompy zasilającej utrzymywane 
jest niskie ciśnienie spoczynkowe. Jest to zasadnicza różnica w porównaniu do 
układów o stałym ciśnieniu, w których w układzie między pompą a zaworami 
utrzymywane jest ciśnienie nominalne. 

Jeżeli wszystkie drogi w zaworach sterujących cylindrami roboczymi są 
zamknięte (położenie R1b) olej tłoczony przez pompę przez zawór R1 do 
spływu. W magistrali sterującej zaworem kompensatora ciśnienie sterowania 
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p2=0, zaś ciśnienie sterujące kompensatorem, przed zwężką p1 przyjmuje 
wartość pracy przy biegu jałowym pompy i jest wyższe od p2 (p1>p2). Różnica 
ciśnienia powoduje przesunięcie zaworu R2 w położenie R2b. W tym położe-
niu zaworu R2, co cylindra sterującego wydajnością pompy doprowadzone 
jest ciśnieni p2, które pokonuje opór sprężyny i przemieszcza tarczę pompy 
w kierunku obniżenia jej wydajności. Spadek wydajności pompy spowoduje 
wyrównanie ciśnienia p1=p2, czego efektem będzie przesuniecie zaworu 
kompensatora w położenie R2a, doprowadzając olej do cylindra sterownika 
pompy i zwiększenie jej wydajności. Przy pracy jałowej pompy zawór R2 jest 
cały czas przełączany. Dzięki czemu w układzie utrzymywane jest niewielkie 
ciśnienie p1, którego wartość ustalana za pomocą wstępnego ugięcia sprężyny 
zaworu kompensatora. 

W przypadku przesterowania zaworu R1 w położenie R1a, do cylindra 
roboczego kierowany jest cały olej tłoczony przez pompę. Przy znacznym 
zapotrzebowaniu na olej przez układ odbiorczy wartość ciśnienia na wyjściu 
pompy spada wartość p2 jest równie bądź wyższe od p1. W takim przypadku 
zawór kompensatora przyjmie położenie R2a. Ciśnienie w cylindrze sterującym 
wydajnością pompy spadnie (połączenie ze spływem) i tłoczysko sterownika 
spowoduje przesterowanie tarczy pompy w kierunku większej wydajności. 

rysunek 2.5.18. schemat układu regulacji typu „load sensing”. 
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W przypadku osiągnięcia ciśnienia nominalnego nastąpi wzrost ciśnienia p1 
powyżej wartości p2. Jeżeli różnica ciśnienia p1-p2, jest w stanie wytworzyć 
siłę pozwalająca na ugięcie sprężyny w zaworze kompensatora R2, nastąpi 
jego przesterowanie w położenie R2b i zmniejszenie wydajności pompy. 
Regulacja ciśnienia pracy oraz wydajności układu realizowana jest przez 
ustalenie naprężenia wstępnego ugięcia sprężyny S1, zaworu kompensatora 
i wartości dławienia zwężki (K1). Zwór jednokierunkowy umieszczony przez 
zaworem R1, zabezpiecza przed drganiami w układzie cylindrów roboczych 
wynikających z przełączania zaworu R2.

Na rysunku 2.5.19 przestawiono nieco inne rozwiązanie układu LS. W tym 
rozwiązaniu pomiar obciążenie układu jakim jest natężenie przepływu do 
cylindrów roboczych realizowany jest przez umieszczenie kryzy pomiarowej 
bezpośrednio w torze zasilającym cylindry. Układ ten wyposażony jest dwa 
kompensatory: ciśnienia i natężenia przepływu. Każdy z nich jest regulowany 
przez wstępne ugięcie sprężyny regulacyjnej. 

rysunek 2.5.19. Widok układu ls, wyposażonego w dławienie w torze zasilania 
cylindrów. 
Źródło: https://www.mobilehydraulictips.com

Położenie kompensatora obciążenia jest ustalone tylko przez śrubę re-
gulacyjną. Wobec tego rdzeń kompensatora przemieszcza się w położenie 
kierujące olej do kompensatora ciśnienia. Kompensator ciśnienia powoduje 
przesunięcie tarczy w pompie i skok tłoków pompy jest minimalizowany, 
utrzymując stałe niskie ciśnienie w układzie. 
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Gdy zawór sterujący umożliwi dopływ oleju do cylindra, pojawia się różnica 
ciśnienia na kryzie dławiącej. Sterownik LS pompy wykrywa różnicę ciśnienia, 
jako zwiększone obciążenie i podaje sterowanie do kompensatora ciśnienia, 
który odchyla tarcze sterująca, umożliwiając tym samym przepływ oleju do 
cylindra. Ponieważ ciśnienie pompy w sposób ciągły dostosowuje się do 
obciążenia, zmiany w przewodach sterujących kompensatorem LS powodują 
ciągłą zmianę pochylenia tarczy napędowej tłoczków pompy. 

Problemy związane z układami „Load sensing”. Występujące usterki sys-
temu hydraulicznego są podobne dla wszystkich układów hydraulicznych. 
Przegrzanie lub zanieczyszczenie oleju hydraulicznego są podstawowymi 
przyczynami wystąpienia problemów z pracą układu i urządzeń pomocniczych. 
Przeprowadzanie podstawowych kontroli i stosowanie obsługi prewencyjnej 
jest najważniejszym z nich. 

akumulatory hydrauliczne. 
Akumulator hydrauliczny ma za zadanie zmagazynowanie energii oraz 

stabilizację ciśnienia w układzie hydraulicznym. Jest to szczególnie istot-
ne w maszynach szczególnie narażonych na gwałtowny wzrost obciążenia 
związanego np. z szybkim i nieprzewidywalnym wzrostem oporów. Może to 
mieć miejsce np. w ładowaczach czołowych, w chwili jeżeli operator szybko 

rysunek 2.5.20. 
Przekrój tłokowego 
akumulatora pneumo-
hydraulicznego. 
Źródło: materiały firmy: 
Parker. 
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zatrzyma przepływ oleju. Innym ich zastosowaniem jest gromadzenie energii 
odzyskiwanej podczas np. procesów hydraulicznego hamowania pojazdów. 

Ze względu na niska ściśliwość cieczy, akumulatory hydrauliczne muszą po-
siadać dodatkowe elementy umożliwiające akumulację energii. Akumulatory 
hydrauliczne zbudowane są, jako zamknięte zbiorniki wyposażone wewnątrz 
w element sprężysty. Z tego względu elementem sprężystym wykorzysty-
wanym w akumulatorze mogą być: balony wypełnione gazem, przepony, 
sprężyny lub układ tłokowy. Ze względów ekonomicznych najczęściej medium 
sprężystym wykorzystywanym w akumulatorach jest gaz. 

akumulatory z wewnętrznym pęcherzem gazowym, stosowane są prze-
ważnie jako zbiorniki energii. Akumulator tego typu, wyposażony w elastyczny 
zbiornik wypełniony gazem obojętnym. Ciśnienie wstępne p0 w zbiorniku 
ustalane jest tak aby przy braku ciśnienia zewnętrznego cała przestrzeń była 
wypełniona rozszerzonym zbiornikiem (rys. 2.5.21). W tym stanie akumulator 
jest montowany w instalacji roboczej. Jeżeli ciśnienie oleju w instalacji hy-
draulicznej p1 przekroczy wartość ciśnienia p0, do zbiornika zacznie wpływać 
olej. Wartość ciśnienia p0 dobierana jest jako w zależności od wymaganego 
minimalnego ciśnienia roboczego i ustalana jest według zależności: p0 = 0,9 p1. 

rysunek 2.5.21. Przekrój akumulatora pneumo-hydraulicznego z wewnętrznym 
pęcherzem. 
Źródło: materiały firmy: Parker. 

akumulatory przeponowe, wyposażone są w elastyczną, szczelną przegro-
dę (rys. 2.5.22) oddzielającą gaz od cieczy. Akumulatory te wykorzystywane 
są przede wszystkim, jako elementy pochłaniające gwałtowne zmiany ciśnie-
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nia w obwodzie. W porównaniu do akumulatorów z pęcherzem, posiadają 
stosunkowo małą zdolność akumulacji energii. 

rysunek 2.5.22. Przekrój przeponowego akumulatora pneumo-hydraulicznego. 
Źródło: materiały firmy: Parker. 

Przestrzeń gazowa napełniona jest gazem obojętnym pod ciśnieniem p0 
zależnym od średniego ciśnienia pracy układu hydraulicznego pm. Wartość 
ciśnienia początkowego może być wyliczona z wzoru: p0 = A . pm, gdzie A jest 
niemianowaną stałą i przyjmuje wartość od 0,6 do 0,9. Przyjęcie w układzie 
wyższej wartości A powoduje wzrost sztywności układu tłumiącego. Maksy-
malne ciśnienie cieczy w układzie hydraulicznym p2, w przypadku stosowania 
akumulatorów membranowych powinno spełniać warunek p2 ≤ 4 . p0.

akumulatory tłokowe głównie wykorzystywane są do zmniejszania 
drgań w układzie hydraulicznym. Drgania ciśnienia pojawiają się przy prze-
łączaniu zaworów, zmianach obciążenia i innych stanach niestabilnych. Za-
daniem tego typu akumulatorów jest przede wszystkim wygładzanie drgań  
ciśnienia. 

W akumulatorze tłok pełni funkcję elementu o pewnej bezwładności 
powodującym, że w przypadku szybkiej zmiany ciśnienia, jego przemiesz-
czenie łagodzi tę zmianę i obniża prędkość narastania lub jego spadku. 
Dlatego akumulatory tłokowe pomimo wyższych kosztów wykonania i ceny 
chętnie są stosowane do tłumienia drgań w układach hydraulicznych ma-
szyn roboczych. 
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rysunek 2.5.23. Przekrój akumulatora z pływającym tłokiem. 
Źródło: materiały firmy: Parker. 

Przykład zwiększenia stabilności ciśnienia w obwodzie hydraulicznym przez 
zastosowanie akumulatorów przedstawiono na rysunku 2.5.24. Akumulatory 
tłokowe, (o tej samej pojemności), wolniej od akumulatorów membranowych 
tłumią drgania ciśnienia oleju w układzie hydraulicznym, są jednak bardziej 
trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. 

rysunek 2.5.24. Wpływ rodzaju wykorzystanego akumulatora hydraulicznego na 
tłumienie drgań ciśnienia w układzie hydraulicznym. 
Źródło: materiały firmy: Parker.
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Przemiany gazowe i ich wpływ na zdolności akumulowania energii. 
Dla gazu idealnego zgromadzonego w zbiorniku, ciśnienie może się zmie-

niać wraz ze zmianą temperatury otoczenia. Wraz ze wzrostem temperatury 
w przypadku stałej objętości gazu, jego ciśnienie wzrasta, a w przypadku 
spadku temperatury gazu, spada również ciśnienie. Zależność od tempe-
ratury gazu może wpływać na funkcjonowanie akumulatora w systemie 
hydraulicznym. Dlatego zawsze przy obliczaniu pojemności zastosowanych 
akumulatorów oraz wstępnego ciśnienia roboczego gazu, koniecznym jest 
uwzględnienie minimalnej T1 oraz maksymalnej T2 temperatury pracy układu 
hydraulicznego. Zależności przedstawione poniżej pozwalają na obliczenie 
właściwych parametrów akumulatora umożliwiających poprawną pracę układu 
w zakresie temperatur od T1 do T2. Zależność pozwalająca obliczyć do jakiego 
ciśnienia należy doładować gaz w akumulatorze przy temperaturze otoczenia 
T0, tak aby uzyskać właściwe ciśnienie początkowe gazu przy temperaturze 
Tx. Temperatura Tx jest temperatura pracy urządzenia powyżej przewidywanej 
temperatury minimalnej T1 i poniżej temperatury maksymalnej T2.

Przykład 1. Obliczyć, jakie musi być początkowe ciśnienie gazu w dętce 
wewnętrznej akumulatora stalowego, jeżeli akumulator napełniamy w tem-
peraturze 5°C. Przewidywane ciśnienie początkowe powinno wynosić 5MPa 
przy temperaturze pracy wynosi 70°C. 

Rozwiązanie: stosując wzór przedstawiony powyżej można podstawić 
wartości: T0=5°C, Tx=70°C, p0(Tx)=5MPa. Zatem przy napełnianiu zbiornika 
akumulatora gazem idealnym w temperaturze otoczenia wynoszącej 5°C, 
ciśnienie w zbiorniku powinno wynieść:

Proces sprężania i rozprężania w przypadku gazu rzeczywistego w szczel-
nym zbiorniku opisane jest ogólnym równaniem przemiany gazowej opisanej 
wzorem: 

W przedstawionym powyżej wzorze zmienna k nazywana jest wykładni-
kiem politropy i przedstawia związek pomiędzy rodzajem gazu i szybkością 
zachodzących przemian. Przy niskiej prędkości przemian gazowych przemiany 
te maja charakter przemian izotermicznych i zachodzą przy znikomych zmia-



144 A. Ekielski, K. Wesołowski • Systemy Agrotroniczne

nach temperatury. W tych warunkach wykładnik politropy k=1. W przypadku 
szybkich procesów, w których nie ma wymiany ciepła z otoczeniem, wartość 
wykładnika przestaje przyjmować wartość 1. Dla azotu cząsteczkowego war-
tość wykładnika politropy k=1,4. 

rysunek 2.5.25. Dobór współczynnika korekcyjnego cad przy przemianie 
adiabatycznej. 
Źródło: materiały firmy: Parker.

W przypadku rozpatrywania gazu sprężanego do ciśnienia powyżej 20MPa, 
zachowanie gazu znacznie odbiega od właściwości gazu idealnego. W takim 
przypadku konieczne jest wprowadzenie dodatkowego współczynnika ko-
rekcyjnych: Ci lub Ca przedstawionych na rysunku 2.5.25, odpowiednio dla 
przemiany izotermicznej i adiabatycznej. Współczynnik korekcyjny bierze pod 
uwagę rzeczywiste zachowanie sprężanego gazu. Objętość gazu rzeczywistego 
Vr po wprowadzenia współczynnika korekcyjnego do wartości objętości gazu 
idealnego Vi, może zostać obliczona przy wykorzystaniu wzoru:

Vr = Ci/a 
.
 Vi

zadanie 2: Dobrać objętości akumulatora do istniejącego układu hydrau-
licznego. Do istniejącego systemu hydraulicznego dołączono dodatkowy od-
biornik energii, należy dopasować akumulator. Dodatkowy siłownik do pełnego 
wysunięcia, wymaga do pracy dodatkowego przepływu oleju wynoszącego 
5 dm3 w ciągu 2,5. Dopuszczalne zmiany ciśnienia wynoszą od 10 MPa do 
20 MPa. Zakładana temperatura otoczenia zmienia sia od 24 °C do 50 °C. 

Cykl pracy układu wynosi 10,5 s, zaś pełne naładowanie akumulatora, przy 
braku odbioru powinno zabierać 8s. Dobrać minimalną objętość akumulatora 
i ciśnienie wstępne. 
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Dane: 
 R minimalne ciśnienie robocze: p1=10MPa 
 R maksymalne ciśnienie robocze p2=20MPa
 R wymagana pojemność pojemnośc siłownika ∆V=5 dm3 
 R Minimalna temperatura otoczenia T1= 24°C
 R Maksymalna temperatura otoczenia T2= 50 °C

Obliczyć rozmiar akumulatora, biorąc pod uwagę wpływ zmian tempera-
tury. Obliczyć wstępne ciśnienie gazu w akumulatorze.

rysunek 2.5.26. Przykład przedstawiający wpływ pojemności akumulatora 
pneumo-hydraulicznego, na zmniejszenie strat w układzie hydraulicznym, przy 
pracy cyklicznej. 
Źródło: materiały firmy: Parker.

rozwiązanie: Ponieważ zmiany ciśnienia cieczy w układzie są stosun-
kowo szybkie, można przyjąć, że przemiany gazowe będą miały charakter 
adiabatyczny. 

Obliczenie wymaganej objętości gazu: W zadaniu układ wymaga akumulacji 
ciśnienia, dlatego najwłaściwszym rozwiązaniem będzie wybór akumulatora 
wyposażonego w wewnętrzny zbiornik ciśnieniowy. 

– W tym przypadku wstępne ciśnienie gazu p0 w wewnętrznym zbiorniku 
w temperaturze T2 powinno wynosić: 

 p0(T2) = 0,9 . p1 = 0,9 . 10 = 9 MPa. 

 Ciśnienie gazu w temperaturze T1 wyniesie: 
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– Objętość wewnętrznego zbiornika na gaz idealny obliczona dla para-
metrów przy temperaturze T1. 

Obliczenie objętości zbiornika dla gazu rzeczywistego, wymaga oblicze-
nia współczynnika korekcyjnego dla przemiany adiabatycznej Cad skorzysta-
nia z tabeli pomocniczej. Współczynnik rozpiętości ciśnienie roboczego Cr  
wynosi:  Z tabeli 1 można odczytać wartość współczynnika 
Cad dla wyliczonego współczynnika Cr i maksymalnego ciśnienia roboczego 
(p2=20MPa). Wartość współczynnika Cad=1,16.

Zatem rzeczywista objętość wewnętrznego zbiornika na gaz wynosi:  
V0R = Cad . V0 = 1,16 . 14,66 = 17,01 dm3. Objętość zbiornika wewnętrznego 
powinna wynosić więcej niż 17 dm3. Ponieważ maksymalna objętość zbiornika 
wewnętrznego jest równa objętości całkowitej zbiornika, dlatego przy tego 
typu obliczeniach należy dobrać najbliższy zbiornik z katalogu producenta 
o pojemność większej niż 17 dm3. 

Wykorzystanie akumulatorów hydraulicznych w układach 
magazynowania energii 
Opracowanie układów hydraulicznych o zmiennej wydajności oraz spraw-

nych systemów magazynowania energii pozwoliło na zastosowanie tych 
rozwiązań w układach mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych do 
odzyskiwania energii potencjalnej i kinetycznej, nazywanych systemami od-
zyskiwania i magazynowania energii. Obecnie sterowanie pompami, silnikami 
i zaworami odbywa się obecnie głównie za pomocą sygnałów elektrycznych. 
Było to możliwe, dzięki zastosowaniu trwałych i bardzo wydajnych cyfrowych 
systemów sterowania. Dzięki temu technologia sterowania układami hydrau-
licznymi spowodowała znacznie zwiększenie ich elastyczności i umożliwiła 
wprowadzenie nowych unikalnych rozwiązań służących podniesieniu spraw-
ności ogólnej maszyn. 

Optymalizacja wykorzystania energii wymaga zminimalizowania wszystkich 
strat, przepływu, ciśnienia i strat mechanicznych. Obecnie dostępne są różne 
techniki magazynowania energii. Są np. typowo hydrauliczne, układy akumu-
latorów elektrycznych, układy mechaniczne wykorzystujące koła zamachowe 
(KERS) i superkondensator itp. Ale wybór, które urządzenie magazynujące 
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energię wykorzystać nie tylko zależy od samej metody magazynowania 
energii, ale także w dużym stopniu zależy od tego, jak wybrane urządzenie 
magazynujące energię może zostać zintegrowane z istniejący system napę-
dowym. Jedną z obecnie wprowadzanych technologii odzyskiwania energii 
w pojazdach jest gromadzenie energii kinetycznej pojazdu w akumulatorach 
hydraulicznych. Przedstawiony na rysunku 2.5.27, hybrydowy układ napędowy 
może mieć zastosowanie w ciężkich pojazdach takich jak: ciągniki rolnicze, 
autobusy, samochody ciężarowe. System odzyskiwania energii składa się 
z dwóch akumulatorów, zespołu zaworów i dwóch pompo silników hydrau-
licznych. Jego podstawowym przeznaczeniem jest magazynowanie energii 
w czasie hamowania pojazdu i następnie jej wykorzystanie w pierwszej fazie 
ruchu pojazdu, przy ruszaniu. 

rysunek 2.5.27. Hybrydowy układ napędowy, a-akumulator niskiego ciśnienia, 
B – akumulator wysokiego ciśnienia, c – zespół zaworów. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozwiązania firmy Parker. 

W czasie jazdy pojazdu ze stałą prędkością do przekładni mechanicznej 
i kół pojazdu doprowadzana jest energia wytwarzana w silniku spalinowych. 
W czasie zatrzymywania pojazdu w pierwszej fazie hamowania następuje 
połączenie układu napędowego z pompami hydraulicznymi. Energia kine-
tyczna pojazdu jest wykorzystywana do ładowania akumulatora hydrau-
licznego (B). Jeżeli, wymagane jest całkowite zatrzymanie pojazdu, układ 
automatyki rozłącza sprzęgło i do pełnego zatrzymania wykorzystywany jest 
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silnik hydrauliczny ładujący akumulator. Oczywiście pojazd wyposażony jest 
w klasyczny cierny układ hamulcowy stosowany w przypadku zatrzymania 
awaryjnego pojazdu. W przypadku włączania się do ruchu w pierwszej 
kolejności wykorzystywana jest energia zgromadzona w akumulatorze. Olej 
przez zespół zaworów kierowany jest do silników hydraulicznych, które roz-
poczynają przekazywanie napędu do kół pojazdu. Wykorzystany w silniku 
olej gromadzony jest w zbiorniku (A). Wykorzystanie napędu hydraulicznego 
w tej fazie ruchu pozwala na wykorzystanie energii zgormadzonej w cza-
sie hamowania oraz umożliwia włączenie napędu silnikiem spalinowym 
pracującym przy prędkości wyższej niż prędkość biegu jałowego. Jest to 
szczególnie istotne, ze względu na stosunkowo niska sprawność silników 
spalinowych w zakresie obrotów zbliżonych do obrotów biegu jałowego. 
Producent tego rozwiązania podaje, że w przypadku bardzo często powta-
rzających się cykli zatrzymania i ruszania oszczędności w zużyciu paliwa 
mogą dochodzić nawet do 50% w porównaniu z klasycznym systemem  
mechanicznym. 

Jednym z najnowszych zastosowań systemów odzyskiwania energii 
w ładowarkach lub koparkach jest system przedstawiony na rysunku 2.5.28, 
wykorzystujący do magazynowania energii super kondensatory. Super kon-
densatory są elementami elektronicznymi mogącymi magazynować energie 
przy minimalnych stratach zgromadzonego ładunku. 

Zasada pracy przedstawionego układu jest teoretycznie prosta. Silnik 
spalinowy (E), napędza silnik elektryczny. Silnik elektryczny jest źródłem 
energii bezpośrednio dla pompy hydraulicznej tłoczącej olej hydrauliczny do 
cylindra unoszącego ramie koparki. Zawór rozdzielający steruje unoszeniem 
lub opuszczaniem ramienia. Jeżeli ramie jest unoszone spływ oleju z cylindra 
spływa przez zawory sterujący 1 i zawór sterujący 2 do silnika hydraulicznego. 
Silnik hydrauliczny napędza prądnicę G. W przypadku unoszenia ramienia 
do prądnicy nie dopływa prąd wzbudzenia, wobec tego, nie produkuje ona 
prądu. Dzięki czemu opór przez nią stawiany jest minimalny i olej może 
swobodnie przepływać w kierunku zbiornika oleju. W przypadku opuszczania 
ramienia do prądnicy dostarczany jest prąd wzbudzenia. W takiej sytuacji 
prądnica wytwarza energie elektryczną. Wytworzona w prądnicy energia 
elektryczna jest magazynowana w super kondensatorze. W przypadku 
unoszenia się ramienia i wzrostu obciążenia silnika napędzającego pompę 
hydrauliczną, część energii dostarczanej do silnika elektrycznego pochodzi 
z super kondensatora. Dzięki czemu silnik spalinowy jest mniej obciążony 
i zużywa mniejsze ilości paliwa. 
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rysunek 2.5.28. schematu układu odzyskiwania energii wykorzystujący układ 
hydrauliczny i super kondensator. 
Żródło: opracowanie własne na podstawie6 publikacji.

2.6. systemy pneumatyczne

Systemy pneumatyczne są układami wykorzystującymi energię sprężonego 
powietrza do sterowania i napędu urządzeń lub mechanizmów. Sterowanie 
pneumatyczne posiada kilka zalet, które umożliwiają ich wykorzystanie 
w urządzeniach, w których nie należy stosować siłowników hydraulicznych 
lub elektrycznych. 

Urządzenia napędzane sprężonym powietrzem, wymagają do zasilania 
sprężarek, które nośnik energii, jakim jest powietrze mogą czerpać z otocze-
nia. Ponieważ dostęp do niego jest nieograniczony, możliwe jest instalowanie 
kompresorów w dowolnym miejscu bez konieczności budowy systemu ma-

6 Tianliang, L.; Weiping, H.; Haoling, R.; Shengjie, F.; Qiang, L. 2016. New compound 
energy regeneration system and control strategy for hybrid hydraulic excavators, 
Automation in Construction 68: 11–20.
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gazynowania. Co więcej, wykorzystanie sprężonego powietrza, jako nośnika 
energii nie jest ograniczone odległością od źródła zasilania. Wykorzystane 
powietrze może być skierowane do ponownie do otoczenia, bez koniecz-
ności jego oczyszczania. Dzięki czemu ryzyko zanieczyszczenia środowiska 
przez układy pneumatyczne jest minimalne. Systemy napędowe zbudowane 
z elementów pneumatycznych charakteryzują się wyjątkową trwałością i nie 
ulegają łatwo uszkodzeniom. W porównaniu do siłowników elektrycznych 
pneumatyczne urządzenia wykonawcze są bardziej trwałe i niezawodne. 
Dodatkowo do zalet systemów pneumatycznych można zaliczyć:

 R Względnie prostą budowę elementów pneumatycznych. Dzięki czemu 
są one bardziej odpowiednie do budowy prostych automatycznych 
systemów sterująco – wykonawczych. 

 R W porównaniu do innych systemów zasilania, układy zasilane sprężonym 
powietrzem są w mniejszym stopniu wrażliwe na pracę w zapylonym 
środowisku, wysokiej temperaturze lub właściwościach korozyjnych.

 R Bezpieczeństwo pracy zagwarantowane jest przez niepalny nośnik 
energii, jakim jest powietrze, ale również dobre przenoszenie prze-
ciążeń, wynikających z niestabilnych warunków pracy. W porównaniu 
z napędami elektrycznymi w przypadku przeciążenia układu nie ma 
ryzyka wzrostu temperatury, przegrzania i w końcu uszkodzenia ele-
mentów roboczych. 

 R Zalety ekonomiczne. Wykorzystanie elementów pneumatycznych po-
zwala na obniżenie kosztów związanych z projektowaniem i budową 
systemów sterowania i wykonawczych. Wysoka niezawodność układów 
pneumatycznych obniża również koszty eksploatacyjne. 

Wady i ograniczenia stosowania układów pneumatycznych związane są 
z podstawowym problemem występujących w tych systemach, jakim jest 
niska dokładność pozycjonowania elementów wykonawczych. Wynika ona, 
z dużej ściśliwości gazu, jakim jest powietrze.

 R Niskie wartości siły uzyskiwane z elementów pneumatycznych, powo-
dujące wzrost rozmiarów wykonawczych elementów, wykorzystujących 
sprężone powietrze.

 R Konieczność oczyszczenia dostarczanego do układu powietrza z pyłu 
i par wody. W innym przypadku elementy robocze ulegną szybkiemu 
zużyciu w wyniku wzrostu tarcia wewnętrznego. 

 R Niestabilna prędkość napędzanych elementów, spowodowana ściśli-
wością gazów.

 R Hałas powstający przy opuszczaniu powietrza z układu.
Podział elementów pneumatycznych. W systemach pneumatycznych, 

podobnie jak w hydraulicznych można wyróżnić dwie grupy elementów: 
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elementy, których zadaniem jest wytworzenie i dostarczenie sprężonego 
powietrza, oraz grupę elementów wykorzystujących dostarczone powietrze. 
Na rysunku 2.6.1, przedstawiono schemat systemu pneumatycznego.

rysunek 2.6.1. schemat blokowy układu pneumatycznego. 
Źródło: opracowanie własne.

Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony jest w spust kondensatu oraz 
zespół zaworów bezpieczeństwa. Zespół odpowiadający za przygotowanie 
powietrza, wyposażony jest w filtry, regulator ciśnienia, system smarowania 
powietrza oraz zawór włączający przepływ. 

elementy wytwarzające i dostarczające sprężone powietrze. Zadaniem 
tej grupy elementów jest dostarczenie powietrza do zespołów sterujących 
i wykonawczych o odpowiednich parametrach technologicznych. Standard 
powietrza dostarczanego do systemu opisany jest w normach: ISO8573.1 
oraz ISO 1250. 

Kompresor jest urządzeniem dostarczającym sprężone powietrze do 
układu zasilania obwodu pneumatycznego. Wartość dostarczanego ciśnienia 
mierzona jest względem znormalizowanego absolutnego ciśnienia atmosfe-
rycznego p1=101325 Pa. Jeżeli ciśnienie dostarczane do układu, p2 przekracza 
wartość p1, wtedy układ jest układem nadciśnieniowym, o ciśnieniu względ-
nym p3=p2-p1, wartość ciśnienia p3 jest podawana, jako wartość ciśnienia 
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panującego w sieci pneumatycznej. W przypadku, jeżeli w układzie panuje 
ciśnienie absolutne poniżej wartości ciśnienia atmosferycznego, to w takim 
przypadku mówimy o instalacji podciśnieniowej. Wartość podciśnienia może 
zmieniać się od 0 do ciśnienia atmosferycznego. W warunkach technicznych 
można mówić o niskim podciśnieniu, jeżeli w instalacji wartość ciśnienia wy-
nosi od 100 kPa do 3 kPa, lub średnim, dla wartości w przedziale od 3 kPa do 
100 mPa. Kompresor umieszczony jest na zbiorniku sprężonego powietrza, 
wyposażonym w filtr wstępny, zawór bezpieczeństwa i zawór odwadniający. 

rysunek 2.6.2. Widok sprężarki oraz symbol graficzny przedstawiający sprężarkę. 
Źródło: opracowanie własne. 

Układ przygotowania powietrza. Standard powietrza dostarczanego do 
systemu opisany jest w normach: ISO8573.1 oraz ISO 1250. W skład układu 
przygotowania powietrza wchodzą:

 R Filtr – usuwa zanieczyszczenia mogące się znaleźć w sprężonym po-
wietrzu, przed wprowadzeniem do przewodów zasilających. 

 R Regulator ciśnienia – stabilizuje ciśnienie i reguluje jego wartość do 
wymaganej wartości roboczej.

 R Smarownica – dostarcza w formie mgły olejowej i miesza niewielką 
ilość oleju w powietrzu dostarczanym do przewodów, dzięki czemu 
zmniejsza się zużycie elementów wykonawczych. 

Na rysunku 2.6.3, przedstawiono widok zespołu przygotowania powietrza 
oraz jego oznaczenie na schematach obwodów pneumatycznych. Zespół 
filtrujący ma za zadanie oczyszczenie powietrza z zanieczyszczeń mecha-
nicznych o średnicy większej niż 40 µm. Typowy filtr wejściowy w układzie 
pneumatycznym, oczyszcza powietrze z wytrąconej przy rozprężaniu powie-
trza, pary wodnej. 
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rysunek 2.6.3. zespół przygotowania powietrza oraz oznaczenie układu na 
schemacie, a – widok zespołu, b – schemat układu oczyszczania powietrza,  
c – zasada działania filtra zgrubnego oczyszczania z odwadniaczem. 

Przedstawiony na rysunku 2.6.3c filtr powietrza zbudowany jest z obu-
dowy, wyposażonej w przyłącza: zasilające i wylotowe. Powietrze wpływając 
do komory filtracyjnej uderza w kierownicę, która powoduje jego intensywne 
zawirowanie. Zmiana kierunku ruchu, powoduje lokalne spadki ciśnienia 
powietrza i wytracenie się kondensatu wody. Na ścianki zbiornika filtra 
wyrzucane są również drobiny oleju lub większe zanieczyszczenia. Strumień 
powietrza dopływając do wkładu filtracyjnego, jest wcześniej rozpraszany, 
przez przesłonę, roboczą. Oczyszczone powietrze kierowane jest do otworu 
wylotowego. Zgromadzony w dolnej części filtra kondensat wymaga cyklicz-
nego usuwania. Do tego celu służy zawór spustu kondensatu, umieszczony 
w dolnej części zespołu filtracyjnego. Zawory spustowe mogą być obsługiwa-
ne ręcznie, przez wykręcenie gwintowanego korka, lub naciśnięcie zaworu. 
W przypadku spustu automatycznego, zawór otwierany jest przez system 
wykrywający wysoki poziom kondensatu w filtrze. 

elementy wykonawcze
siłowniki (cylindry) pneumatyczne. Siłowniki pneumatyczne są urządze-

niami wykorzystywanymi do zamiany energii sprężonego powietrza w energię 
mechaniczną wykorzystywaną do wykonania pracy. Ze względu na budo-
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wę siłowniki pneumatyczne mogą być budowane, jako cylindry lub silniki 
pneumatyczne. Cylinder pneumatyczny jest urządzeniem pozwalającym na 
otrzymanie na liniowego przemieszczenia elementów z wysoką prędkością. 
W cylindrze pneumatycznym występujące siły tarcia są stosunkowo niskie, 
dlatego straty w trakcie wykonywania ruchu rzadko przekraczają 5% dla cylin-
drów w dobrym stanie technicznym. Cylindry pneumatyczne są odpowiednie 
dla warunków, w których niemożliwe jest stosowanie cylindrów hydraulicz-
nych. Zwykle dotyczy to systemów pracujących w temperaturze powyżej 
200°C lub wrażliwych na ewentualne wycieki oleju. Głównym ograniczenie 
stosowania cylindrów pneumatycznych jest elastyczność powietrza. Czyni 
to cylindry pneumatyczne nieprzydatnymi do przemieszczania elementów, 
w których występuje zmienna siła obciążająca a wymagane jest utrzymanie 
stałego położenia narzędzia. Innym ograniczeniem są stosunkowo małe siły 
wytwarzane przez cylindry pneumatyczne, wynika to z zasilania cylindrów 
sprężonym powietrzem o stosunkowo niskim ciśnieniu 0,6 -0.9 MPa. 

rodzaje siłowników pneumatycznych. Pneumatyczne siłowniki mogą 
wykonywać przemieszczenie liniowe, obrotowe i ruch oscylacyjny. Ze względu 
na zakres wykonywanego ruchu, można je podzielić na:

rysunek 2.6.4. Pneumatyczny cylinder i siłowniki obrotowe: a-cylinder 
dwustronnego działania, b – siłownik o ograniczonym kącie obrotu,  
c – siłownik obrotowy. 
Źródło: materiały firmy Parker. 
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 R siłowniki lub cylindry liniowe, 
 R siłowniki obrotowe lub silniki pneumatyczne,
 R siłowniki o ograniczonym kącie obrotu.

Podstawowe zastosowania, wykorzystujące cylindry pneumatyczne 
Cylindry pneumatyczne są dzielone ze względu na zamierzony cel ich 

wykorzystania, jako: lekkiego, średniego i ciężkiego działania. Porównanie 
wykorzystywanych materiałów do budowy cylindrów przedstawiono w ta-
beli 1. Należy zaznaczyć, ze zakwalifikowanie cylindra do określonej grupy 
obciążeń nie jest wyznacznikiem siły działania wytwarzanej przez cylinder. 
Siła działania uzależniona jest od średnicy cylindra. Cylindry przeznaczone 
do ciężkich warunków pracy będą miały takie same parametry jak cylindry 
przeznaczone do lekkich warunków pracy, przy tej samej konstrukcji pary 
cylinder tłok i takich samych parametrach powietrza zasilającego. 

tabela 2.6.1. Materiały wykorzystywane do konstrukcji cylindrów pracujących 
przy niskim, średnim i wysokimi obciążeniem.

element 
cylindra

Warunki pracy cylindra pneumatycznego

lekkie średnie ciężkie

Rura cylindra Ekstrudowane sto-
py aluminium, mo-
siądz lub tworzywo 
sztuczne

Utwardzane cią-
gnione bezszwowe 
rury mosiężne, 
aluminiowe, stal, 
odlewy staliwa lub 
żeliwne 

Utwardzane rury 
bezszwowe, mo-
siądz, stopy bronzu, 
żelaza lub staliwo. 

Zamknięcie 
cylindra

Odlewy ze stopów 
aluminiowych, alu-
minium, mosiądz, 
brąz.

Aluminium, mo-
siądz, stopy brązu

Wysoko wytrzymałe 
żeliwo

Tłok Odlewany stop alu-
minium

Odlewy ze stopów 
aluminium, mosią-
dzu lub żeliwa. 

Aluminium, odlewy 
aluminium, mo-
siądz, żeliwo

Tłoczysko Stal konstrukcyjna 
powierzchniowo 
utwardzana i pole-
rowana lub chro-
mowana 

Stal konstrukcyjna, 
powierzchniowo 
utwardzana i pole-
rowana lub chro-
mowana. Polerowa-
na stal nierdzewna.

Polerowana stal 
nierdzewna

Kołnierz 
mocujący

Odlew ze stopu alu-
minium

Odlew z aluminium, 
mosiądzu lub że-
liwa.

Wysoko udarne 
żeliwo
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Podstawowe typy cylindrów pneumatycznych. Podobnie jak w przypadku 
cylindrów hydraulicznych, cylindry pneumatyczne dzielą się na jednostron-
nego działania i dwustronnego działania. Cylindry jednostronnego działania 
posiadają jedną linię zasilania sprężonym powietrze. Cylindry dwustronnego 
działania wyposażone są w dwie linie zasilające. Podstawowa przewaga cylin-
drów jednostronnego działania nad cylindrami dwustronnego działania polega 
na możliwości wykonywania suwu roboczego w obu kierunkach. W cylindrach 
pojedynczego działania skok tłoczyska jest ograniczony w przez wewnętrzną 
sprężynę powrotną. Dlatego przy takich samych wymiarach cylindry dwustron-
nego działania posiadają większy zakres wysuwu tłoczyska. Sprężyna powrotna 
umieszczona wewnątrz tłoczyska, powoduje, w porównaniu do cylindrów dwu-
stronnego działania, zmniejszenie efektywnej siły wywieranej przez tłoczysko. 

Cylinder jednostronnego działania – cylindry tego typu posiadają jedynie 
jedno gniazdo zasilania (port wejściowy). Przemieszczenie siłownika do przodu 
wywołane jest przez ciśnieni powietrza dostarczone do portu wejściowego. 
Ruch powrotny tłoka wymuszony jest zwykle przez sprężynę powrotną, 
umieszczoną po stronie tłoczyska. Schemat przekroju cylindra jednostronnego 
działania przedstawiono na rysunku 2. Cylindry jednostronnego działania są 
wykorzystywane w urządzeniach wymagających ruchu tylko w jednym kie-
runku. Typowym miejscem, w którym mogą znaleźć zastosowanie siłowniki 
jednostronnego działania są: elementy uruchamiania zacisków w hamulcach, 
podajniki, urządzenia sortujące, systemy zamykania przepływu. 

Dużą zaletą siłowników jednostronnego działania jest o połowę mniejsze 
zapotrzebowanie objętościowe na powietrze w porównaniu z siłownikami 
dwustronnego działania, o podobnych rozmiarach. 

rysunek 2.6.5. Przekrój poglądowy pneumatycznego siłownika jednostronnego 
działania. 
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Ze względu konstrukcyjnego cylindry pneumatyczne jednostronnego 
działania można podzielić na: cylindry membranowe, cylindry mieszkowe, 
cylindry o grawitacyjnym wymuszeniu ruchu powrotnego tłoka, oraz cylindry 
o wymuszeniu powrotnego ruchu tłoka w wyniku działania sprężyny. 

siłowniki membranowe, są jedną z najprostszych konstrukcji siłowników 
jednostronnego działania. 

rysunek 2.6.6. rozwiązania techniczne cylindrów pneumatycznych, a – cylinder 
membranowy, b – cylinder mieszkowy.

W tym rozwiązaniu tłok jest przemieszczany przez membranę wykonaną 
z twardej gumy, plastiku lub metalu zamocowaną pomiędzy zaciśniętymi 
dwiema połówkami obudowy. 

cylindry pneumatyczne dwustronnego działania. Schemat budowy cylin-
dra dwustronnego działania, przedstawiony został na rysunku 2.6.7. Cylindry 
tego typu wyposażone są w dwa przyłącza: jeden po stronie tłoka, drugi po 

rysunek 2.6.7. Przekrój cylindra dwustronnego działania. 
Źródło: opracowanie własne.
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stronie tłoczyska. Wymuszenie ruchu tłoka wymuszone jest różnicą ciśnienia 
powietrza doprowadzonego do dwóch portów. Zwykle w trakcie ruchu tłoka 
jeden z portów połączony jest z atmosferą. Cylindry dwustronnego działania 
budowane są w zakresie średnic do 300 mm i roboczym skoku tłoka wyno-
szącym do 2 m. 

Jeżeli spojrzymy na konstrukcję cylindra podwójnego działania (rys. 2.6.7), 
to łatwo jest zauważyć, że podstawowy typ takiego cylindra składa się 
z 8 elementów. 

2 – Pokrywa przednia, 1 – tuleja cylindrowa, 3 – pokrywa tylna, 4 – 
tłok, 5 – pierścień uszczelniający połączenie ruchowe tłoka, 6 – tłoczysko, 
7 – tuleja prowadząca tłoczysko, 8 – pierścień uszczelniający umieszczony 
w pokrywie przedniej, 9 – pierścień zgarniający. Uszczelnienie tłoka zbudowa-
ne jest z kilku elementów. Pierścień uszczelniający znajduje się w przedniej 
części tłoczyska, przed łożyskiem prowadzącym tłoczysko. Tuleja prowadzące 
tłoczysko, stanowiąca jednocześnie łożysko ślizgowe wykonana jest z brązu 
i ma za zadanie utrzymanie prostoliniowego ruchu tłoka. W niektórych roz-
wiązaniach cylindrów pneumatycznych zamiast stopu brązu, stosowana jest 
stal pokryta tworzywem sztucznym. W przedniej części tulei prowadzącej 
znajduje się pierścień zgarniający, zapobiegający przedostawaniu się pyłu 
i zanieczyszczeń do przestrzeni cylindra. Rodzaj materiału wykorzystywanego 
do budowy uszczelnień w cylindrach pneumatycznych uzależniony jest od 
warunków ich pracy. Jeżeli cylinder przeznaczony jest do umiarkowanych 
warunków pracy wynoszących od -20°C do +80°C, to materiałem stosowa-
nym na uszczelnienia jest kauczuk nitrylowy (nazwa handlowa: Perbunan). 
W przypadku pracy w wyższych temperaturach dochodzących do 200°C, 
wtedy materiałem wykorzystywanym na uszczelnienia jest teflon lub Viton 
(kauczuk fluorowy). 

Oprócz standardowych cylindrów pneumatycznych jedno lub dwustron-
nego działania, na rynku spotykanych jest kilka rozwiązań stanowiących ich 
podstawowe rozwinięcie. 

cylindry teleskopowe wykorzystywane są szczególnym przypadkiem cy-
lindrów pneumatycznych. Stosowane są w przypadku konieczności realizacji 
długich przemieszczeń. W przypadku cylindrów pneumatycznych ich stoso-
wanie ich jest ograniczone ze względu na problem z kontrolą przemieszczenia 
tłoczyska, wynikającą ze ściśliwości powietrza i zmiennych oporów tarcia 
występujących w elementach uszczelniających i prowadzących. Na rysunku 
5, przedstawiono przekrój typowego cylindra teleskopowego jednostronnego 
działania. 
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rysunek 2.6.8. Przekrój teleskopowego cylindra pneumatycznego. 

Cylindry podwójne typu tandem, składają się z dwóch oddzielnych cylin-
drów dwustronnego działania ułożonych w linii jeden za drugim (rys. 2.6.9).

rysunek 2.6.9. Przekrój cylindra podwójnego. 

Zasilanie cylindrów odbywa się przez oddzielne przyłącza. Wspólnym 
elementem dla obu cylindrów jest tłoczysko i tuleja. Cylindry tego typu 
stosowane są w zastosowaniach wymagających uzyskania większej siły, 
przy jednoczesnym ograniczeniu średnicy cylindra. Wadą rozwiązania jest 
stosunkowo krótki skok tłoka w stosunku do długości zespolonego cylindra, 
w porównaniu z pojedynczymi cylindrami. 

cylindry beztłoczyskowe, różnią się od przedstawionych wcześniej roz-
wiązań, brakiem tłoczyska wysuwającego się z tulei cylindra. Zamiast tego, 
zastosowano umieszczony wewnątrz tulei tłok jest połączony z zewnętrznym 
elementem za pomocą mechanicznego lub magnetycznego systemu sprzęga-
nia. Ze względu na konstrukcje można spotkać się obecnie z trzema podsta-
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wowymi rozwiązaniami tego typu cylindrów: cylinder przewodowy, cylinder 
ze szczelinową tuleją, cylinder z magnetycznym podłączeniem sprzężeniem. 
Zaleta cylindrów beztłoczyskowych jest wysoka szybkość przemieszczania się 
elementu roboczego, wynikająca z małych mas bezwładności. Rozwiązania 
wykorzystujące cylindry beztłoczyskowe stosowane są również w przypadku 
wymagań wynikających z ograniczonym miejscem przeznaczonym na montaż 
napędu, np. w napędach zasuwanych drzwi. 

Cylinder (siłownik) przewodowy (rys. 2.6.10), jest stosowany w przypadku 
konieczności realizacji bardzo długich skoków, do 200 cm. Przewód zastępujący 
tłoczysko, ma za zadanie przekazanie napędu do wózka nośnego. Przewód, 
zbudowany jest z linki stalowej pokrytej tworzywem sztucznym. Przewód ten 
połączony jest obustronnie z tłokiem. 

rysunek 2.6.10. cylinder przewodowy, a-schemat funkcjonalny, b – przekrój 
cylindra. 
Źródło: opracowano na podstawie materiałów firmy „Tolomatic”.

W na końcach tulei cylindra umieszczono dławice pełniące role uszczel-
niaczy. W zależności of kierunku przemieszczenia tłoka, przemieszcza się ele-
ment napędzany siłownikiem. Cylindry przewodowe mogą być montowane, 

rysunek 2.6.11. Widok i przekrój cylindra suwakowego, a – widok cylindra,  
b – przekrój. 
Źródło: materiały prasowe firmy Parker.
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jako urządzenia w układzie poziomym, skośnym lub pionowym. Dużą zaletą 
stosowania tego typu rozwiązania jest oddzielenie części pneumatycznej od 
elementów nośnych (wózka). Dzięki czemu możliwa jest ich praca w skrajnie 
zanieczyszczonym środowisku. W szklarniach cylindry przewodowe stosowane 
są, jako urządzenia napędzające tacki z sadzonkami. 

Cylindry suwakowe z uszczelnieniem taśmowym. Jest to odmiana cylindra 
beztłoczyskowego, wykorzystywana w układach precyzyjnego prowadzenie 
elementów roboczych, w przypadku braku miejsca na zabudowę. Wózek 
umieszczony powyżej cylindra suwakowego jest bezpośrednio napędzany tło-
kiem. W chwili, gdy wózek się przemieszcza, dwa taśmowe paski uszczelniające 
otwierają się na przemian prze wózkiem i następnie zamykają za ruchowym 
wózkiem, niezależnie od kierunku przemieszczania wózka. Uszczelki umieszczone 
na tłoku uszczelniają zewnętrzne taśmy uszczelniające do tulei cylindra, unie-
możliwiając wydostawaniu się powietrza roboczego. Wózek umieszczony nad 
cylindrem, wyposażony jest również w zespół wycieraczek, których zadaniem 
jest usuwanie zanieczyszczeń osiadających na elementach roboczych cylindra. 

Cylinder suwakowy z magnetycznym sprzężeniem. 

rysunek 2.6.12. cylinder z magnetycznym sprzężeniem wózka., a – przekrój 
cylindra, b – zasada działania. 
Źródło: Parker. 

W cylindrach wyposażonych w sprzężenie magnetyczne pomiedzy wózkiem 
i tłokiem, zarówno umieszczony w tuleji cylindra tłok, jak i przemieszczający 
się na tuleji wózek wyposażone sa w silne magnesy. Magnesy przyciągając 
się powodują, że poruszający się wewnątrz tuleji tłok przemieszcza zamoco-
wany na tulei ułożyskowany wózek. Dzieki silnym magnesom wózek może 
przemieszczać się z prędkością do 300 cm/s. Podstawową zaletą tego typu 
rozwiązania zastosowanego w cylindrach beztłoczyskowych jest zminima-
lizowanie nieszczelności. Brak mechanicznego połączenia wózka z tłokiem 
powoduje zmniejszenie zużycia elementów pracujących wewnątrz cylindra, 
oraz łatwe przezbrojenie wózka zamocowanego na cylindrze. 
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Pozycjonowanie elementów pneumatycznych. W siłownikach i cylindrach 
pneumatycznych, ze względu na ściśliwość powietrza, ustalenie jednoznacz-
ne położenia tłoka jest istotnym problemem. Z założenia tłok w tego typu 
mechanizmie posiada tylko dwa stabilne położenia, pierwsze: przy zerowym 
i drugie: przy maksymalnym wysunięciu tłoczyska. Maksymalne wysunię-
cie tłoka może być ustalone przez ograniczniki znajdujące się w cylindrze 
pneumatycznym lub zderzaki zewnętrzne (rygle), blokujące w krańcowych 
położeniach tłoczyska. W przypadku koniecznosci ustalenia kilku stabilnych, 
położeń stosowane są układy typu „Duplex”. 

Cylindry wielopozycyjne typu Duplex, są rozwiązaniem pozwalajacym 
na uzyskanie kilku stabilnych położeń tłoczyska. Zbudowane są podobnie 
jak cylindry podwójne, z ta jendak różnica, ze każdy z cylindrów posiada 
oddzielne tłoczysko mające wpływ na przemieszczenie tłoka w kolejnym 
cylindrze. Na rysunku 2.6.13 przedstawiono rozwiązanie trzypołożeniowej 
stabilizacji tłoczyska. 

rysunek 2.6.13. Przykład stabilizacji wysunięcia tłoczyska za pomocą 
szeregowego ustawienia cylindrów. 

Jednym z najjczęściej stosowanych rozwiązań wymuszających zatrzyma-
nie tłoka jest wykorzystanie czujników zewnętrznych. Zasada pracy czujnika 
zależy warunków pracy cylindra. Można wykorzystać czujniki kontaktowe 
lub bezkontaktowe opisane w rozdziale poświęconym przetwornikom. Ze 
względu na koniecznośc zapewnienia stabilizacji położenia tłoka, w przypadku 
wykorzystania czujników innych niż zderzakowe, w przypadku zatrzymania 
ruchu tłoczyska, konieczne jest podanie ciśnienia roboczego z obu stron tłoka. 

zewnętrzne czujniki położenia tłoczyska wykorzystywane są do sygnalizacji 
stanu przemieszczenia tłoka. Mogą być użyte, jako czujniki końcowe lub czuj-
niki sygnalizujące określone przemieszczenie. Schematyczne przedstawienie 
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wykorzystania czujnika położenia przedstawiono na rysunku 2.6.14. Jednym 
z najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest montaż mechaniczno-elektrycz-
nych czujników krańcowych. 

rysunek 2.6.14. Przykład stabilizacji wysunięcia tłoczyska przez wykorzystanie 
sensorów położenia, a-krańcowy wyłącznik mechaniczny, b – wyłącznik 
ciśnieniowy, c – wyłącznik magnetyczny. 

Osiągnięcie przez tłoczysko zadanego położenia jest sygnalizowane me-
chanicznym oddziaływaniem tłoczyska na przełącznik. Wciśnięcie mechanizmu 
przełącznika przez tłoczysko powoduje przerwanie obwodu zasilającego za-
wory i ich przesterowanie w położenie spoczynkowe. Na podobnej zasadzie 
działają wszystkie inne rozwiązania wykorzystujące czujniki magnetyczne, 
indukcyjne lub optyczne.

Przykłady obliczeń cylindrów pneumatycznych.
Przykład 1. W układzie sadzarki automatycznej element wykonawczy 

napędzany jest przez cylinder pneumatyczny. Zakładane warunki pracy 
wymagają przemieszczenia tłoka na drodze S=300 mm, w ciągu t=0,5 s. 
Tłoczysko siłownika powinno w czasie swojego ruch wywierać na element 
roboczy nacisk wynoszący F=1kN. Policzyć moc wyjściową wytwarzaną 
przez tłoczysko.

rozwiązanie: Moc urządzenia opisana jest ogólnym wzorem  gdzie 
W – jest praca wykonaną przez urządzenie, t jest czase w jakim ta praca zo-
stała wykonana. Tłoczysko przemieszczając się na drodze S, wykonuje pracę 
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W opisaną zależnością: W = S . F, podstawiając równanie do wzoru na moc: 
 Moc wytwarzana przez cylinder pneumatyczny 

wynosi 600 Watów.
Przykład 2. W automatycznej linii sortowania owoców, wymagane jest 

zainstalowanie dodatkowego cylindra napędzającego element usuwający 
drobne zanieczyszczenia z taśmy transportującej. Z powodów technicznych 
wydajność linii zasilania sprężonym powietrzem może dostarczyć Q = 100 dm3 
sprężonego powietrza w ciągu minuty. Wymagana prędkość tłoczyska powin-
na wynosić: V = 1 m/s. Policzyć średnice roboczą tłoka D w cylindrze, aby 
możliwe było uzyskanie wymaganej prędkości przemieszczenia tłoczyska. 

rozwiązanie: Przemieszczające się tłoczysko z prędkością V, wymaga 
dostarczenia powietrza o objętościowym natężeniu, wynoszącym: Q = A . V, 
gdzie A jest powierzchnia czynną tłoka opisaną wzorem:  Zatem, 

objętościowe natężenie powietrza:  Wymagana średnica 

tłoczyska, wynosi:  Średnica tłoka 

w cylindrze powinna wynosić: D=46,1 mm.
Przykład 3. W cylindrze pneumatycznym dwustronnego działania, 

o średnicy tłoka wynoszącej D=10 cm, średnica tłoczyska wynosi d = 5 cm. 
Wydajność linii zasilającej podającej powietrze o stałym ciśnieniu 1 MPa, 
wynosi 600 dm3 powietrza na minutę, obliczyć: prędkość wysuwania tłoka, 
prędkość tłoka podczas cofania. 

rozwiązanie: Natężenie przepływu podawanego powietrza wynosi:

pole powierzchni tłoka wynosi: 

pole powierzchni tłoczyska: 

Ciśnienie robocze: 

Prędkość wysuwania tłoka wynosi: 
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Siła z jaką tłok jest wysuwany wynosi: 

Prędkość cofania tłoka wynosi: 

Siła uzyskiwana z cylindra w czasie ruchu powrotnego wynosi:

zawory sterujące. Zawory sterujące stosowane w systemach pneuma-
tycznych. Podobnie jak w przypadku układów hydraulicznych, w systemach 
pneumatycznych zawory służą do sterowania przepływem powietrza. Zawory 
spełniają, zatem trzy podstawowe funkcje:

 R kontrolują dopływ powietrza do elementów wykonawczych,
 R dostarczają sygnałów sterujących,
 R pełnią funkcje urządzeń zabezpieczających i blokujących.

Zawory stosowane w systemach pneumatycznych można sklasyfikować 
ze względu na funkcję jaką pełnią na cztery grupy:

 R sterujące kierunkiem przepływu,
 R odcinające,
 R sterujące natężeniem przepływu,
 R sterujące ciśnieniem. 

zawory kierunkowe – układy pneumatyczne, podobnie jak hydrauliczne 
również wymagają zaworów sterujących kierunkiem przepływu powietrza 
do sterowania jego przepływem pomiędzy kompresorem a elementami 
wykonawczymi, takimi jak siłowniki lub silniki. W celu poprawnego wykony-
wania zadań przez elementy wykonawcze, przepływ powietrza zasilającego 
powinien być sterowany według odpowiedniej sekwencji, w celu uzyska-
nia na wyjściu elementów wykonawczych odpowiedniej siły i szybkości  
działania. 

Oznaczenia zaworów kierunkowych na schematach – Ze względu na 
złożoną konstrukcję wewnętrzną zawory na schematach reprezentowane 
są, jako uproszczone oznaczenia funkcjonalne. Symbol umieszczony na 
schemacie, określa funkcję zaworu, sposób uruchamiania, liczbę przyłączy 
(portów) i dróg. Pneumatyczne symbole zostały znormalizowany i ujęte 
w normie ISO 1219-1: 2006. (Systemy zasilania i komponenty płynów 
– Symbole graficzne i Schemat obwodu). Inna norma ISO 1219-2: 1995 
ustanawia zasady rysowania schematów układy zasilania cieczą za pomocą 
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symboli z ISO 1219-1. Oznaczenia portów są opisane w normie: ISO 5599. 
Oznaczenia portów przedstawiono w formie oznaczeń literowych lub licz-
bowych. Producenci zaworów, często nadal stosują oznaczenia literowe lub 
oznaczenia podwójne, nie mniej norma ISO 5599 przewiduje stosowanie 
oznaczeń liczbowych. W tabeli 2.6.2 przestawiono oznakowanie przyłączy 
w zaworach pneumatycznych.

tabela 2.6.2. oznaczenie przyłączy w zaworach pneumatycznych. 

nazwa przyłącza oznaczenie 
literowe

oznaczenie 
liczbowe Uwagi

Przyłącze ciśnieniowe P 1 Zasilanie

Przyłącze robocze A 2 Dotyczy zaworów 3/2

Przyłącza robocze P, A, B, T 1,2,3,4 Dotyczy: 4/2 lub 5/2

Przyłącze wyjściowe R 3 Dotyczy: 3/2 

Przyłącza wyjściowe R, S 5,3 Dotyczy dowolny/2

Przyłącza sterujące Z lub Y 12 Linia sterująca przepływ 1-2

Przyłącza sterujące Z 14 Linia sterująca przepływ 1-4

Przyłącza sterujące Z lub Y 10 Linia sterowania zamknięta

Wewnętrzne przyłącze 
sterujące Pz, Py 81, 91 Pomocnicze sterowanie

Podział funkcjonalny zaworów. Zawory są opisywane przez liczbę gniazd 
przyłączy (portów), nazywanych drogami i liczbę położeń zaworu, np. 2/2 
oznacza zawór dwu drogowy, dwupołożeniowy. W tabeli 2.6.3a,b,c. Przed-
stawiono kilka typów zaworów kierunkowych wraz z ich oznaczeniami. 

tabela 2.6.3a. oznaczenie przyłączy w zaworach kierunkowych, wyposażonych 
w szybko-złączki i przyłącza wkręcane. 

oznaczenie Opis widok
Zawór 2/2, kierunek 
przepływu 1(P)-2(A)
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tabela 2.6.3 b. oznaczenie przyłączy w zaworach kierunkowych, wyposażonych 
w szybko-złączki i przyłącza wkręcane. 

oznaczenie Opis widok

Zawór 3/2 
– normalnie 
zamknięty

Zawór 3/2 
– normalnie 
otwarty

Zawór 5/2
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tabela 2.6.3c. oznaczenie przyłączy w zaworach kierunkowych, wyposażonych 
w szybko-złączki i przyłącza wkręcane. 

oznaczenie Opis widok
Zawór 5/3

technika sterowania położeniem zaworów, zależy od wymagań i zadań 
stawianych przed zaworami. Generalnie zawory mogą być uruchamiane ręcz-
nie, mechanicznie, pneumatycznie, elektrycznie lub w sposób kombinowany, 
łączący dowolne wcześniej wymienione techniki. Symbole oraz sposoby 
przesterowania zaworów opisane są w normie ISO 1219, raz załączniku A do 
publikacji. 

zawory jednokierunkowe. Zawory jednokierunkowe umożliwiają przepływ 
powietrza tylko w jednym kierunku, w drugim kierunku przepływ powietrza 
jest zablokowany. Najczęściej zawory są zaprojektowane tak, aby kontro-
lowane było również ciśnienie powietrza wylotowego, uszczelniając tym 
samym dodatkowo zawór zapewniając brak możliwości powrotu powietrza. 
Ze względu na przeznaczenie i zasadę działania zawory jednokierunkowe 
można podzielić na:

 R zawory zwrotne,
 R zawór wahadłowy,
 R zawory zwrotne z ograniczające przepływ,
 R zawór szybkiego spustu,
 R dwuciśnieniowe zawory.

zawór zwrotny. Najprostszym rodzajem zaworu jednokierunkowego jest 
zawór zwrotny, który całkowicie blokuje przepływ powietrza w jednym kie-
runku, jednocześnie umożliwiając przepływ w kierunku przeciwnym, jeżeli 
dopływające ciśnienie przekroczy minimalną wartość wynikająca z sumy dzia-
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łania sił sprężyny i wartości ciśnienia wylotowego. Elementem wykonawczym 
(blokującym przepływ) w tego typu zaworze może być: korek, kula, płyta lub 
membrana.

rysunek 2.6.15. oznaczenie i widok zaworów jednokierunkowych na 
schematach. zawór zwrotny

zawór wahadłowy pełniący również funkcje zaworu logicznego „lub”. Zna-
ny jest również, jako podwójny zawór sterujący lub podwójny zawór zwrotny. 
Zawór wahadłowy ma dwa wloty i jedno wyjście. W dowolnym momencie 
przepływ jest odcinany w tym kierunku, w którym wlot powietrze zasilające 
osiąga niższe ciśnienie w porównaniu z drugim wejściem, lub wlot jest po-
łączony z atmosferą (otwarty). Może być zainstalowany zawór wahadłowy, 
na przykład, kiedy element wykonawczy (cylinder) lub jednostka sterująca 
(zawór) ma być uruchomiona z dwóch punktów zasilania, które mogą być 
znacznie oddalone od siebie. 

zawór zwrotny o ograniczonym przepływie. Określa się go również, 
jako zawór kontroli prędkości w obwodach pneumatycznych. Ze względu 
na występująca funkcję dławiącą, są to zawory sterujące przepływem i są 
one w rzeczywistości wykorzystywane, jako zawory sterujące przepływem 
w pneumatyce. Włączenie funkcji sprawdzania powoduje również, że są 
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to zawory jednokierunkowe i są one w ten sposób klasyfikowane. Najczę-
ściej dławik zaworu jest regulowany, aby umożliwić sterowanie natężeniem 
przepływu powietrza przez zawór. Funkcja dławienia jest realizowana tylko 
w jednym kierunku przepływu, podczas gdy w drugim kierunku zapewniony 
jest przepływ swobodny. Gdy zawory zwrotne o ograniczonym przepływie 
są używane do kontroli prędkości cylindrów pneumatycznych dwustronnego 
działania, przez zasilanie powietrzem przepływającym swobodnie i dławieniem 
powietrza wylotowego.

zawór szybkiego spustu. Zawór szybkiego spustu powietrza, jest typo-
wym zaworem wahadłowym. Służy do szybkiego odprowadzania powietrza 
z cylindra do atmosfery. W wielu zastosowaniach, zwłaszcza w przypadku 
cylindrów jednostronnego działania, powszechną praktyką jest zwiększanie 
prędkości tłoka podczas jego cofania, w celu skrócenia cyklu roboczego 
elementu wykonawczego. Uzyskanie wyższej prędkości tłoka jest możliwe, 
dzięki zmniejszeniu oporu przepływu powietrza przez zawór wylotowy, pod-
czas ruchu powrotnego cylindra. Opór można zmniejszyć, szybko wyrzucając 
zużyte powietrze do atmosfery za pomocą zaworu szybkiego spustu. Typowe 
zastosowanie zaworu szybkiego spustu przedstawiono na rysunku 2.6.16.

rysunek 2.6.16. Przykład wykorzystania zaworu szybkiego spustu w obwodzie 
pneumatycznym. rozwiązanie w siłowniku jednostronnego działania, 
ze sprężyną zwrotną (a). Przykładowe zastosowanie zaworu szybkiego spustu 
w siłowniku dwustronnego działania. 

zawór dwuciśnieniowy. Zawór jest pneumatycznym odpowiednikiem 
bramki logicznej „AND”. Zawór dwustopniowy wymaga doprowadzenia ci-
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śnienia do dwóch przyłączy wejściowych, aby uzyskać ciśnienie w przyłączu 
wyjściowy zaworu. Widoki przekroju poprzecznego zaworu ciśnieniowego 
w trzech położeniach pokazano na rysunku 2.6.17. Jak pokazano na rysun-
ku, zawór ten ma dwa wejścia 12 i 14 oraz jedno wyjście (2). Jeśli sprężone 
powietrze jest doprowadzane tylko do do wejścia 12 lub 14, rdzeń zaworu 
przesuwa się i blokuje przepływ, a na wyjściu 2 nie pojawia się żaden sygnał. 
Jeśli sygnały są dostarczane zarówno do wejść 12 i 14, sprężone powietrze 
przepływa przez zawór, a sygnał ciśnieniowy pojawia się na wyjściu 2.

rysunek 2.6.17. zawór dwuciśnieniowy, a – ciśnienie doprowadzone 
do wejścia 12, b-ciśnienie doprowadzone do wejścia 14, c – ciśnienie 
doprowadzone do wejścia 12 i 14, na wyjściu pojawia przepływ. 

Montaż zaworów hydraulicznych i pneumatycznych. Ze względu na 
podobieństwo, montaż zaworów hydraulicznych i pneumatycznych oraz 
ich sterowanie omówione zostaną wspólnie. Zawory kierunkowe mogą być 
montowane na płycie pomocniczej lub liniowo. 

Montaż liniowy (ang. inline) oznacza, że w obudowie zaworu znajdują 
się połączenia gwintowane. Złączki są wkręcane bezpośrednio w zawór. Ta 
metoda ma kilka wad. Za każdym razem, gdy zawór jest odłączony, pojawia 
się możliwość uszkodzenia zaworu przez uszkodzenie gwintów. Zwoje gwintu, 
będą również się zużywać za każdym razem, kiedy urządzenie będzie odłączo-
ne, powodując zanieczyszczenie i zwiększoną możliwość wycieku. W pewnej 
grupie zaworów w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia gwintu stosowane 
są, wkręcane w przyłącza gniazda szybkozłączek. 

Metoda montażu w płycie pośredniej. Porty zaworów posiadają nie-
gwintowane połączenia. Zawór jest następnie przymocowany do płyty po-
średniej-szyny montażowej za pomocą specjalnych uchwytów lub śrub Płyta 
pomocnicza ma gwintowane otwory, w które wkręcone są złączki. Uszczel-
nienie pomiędzy zaworem i płytą jest realizowane za pomocą pierścieni 
uszczelniających (oringów), które są pasowane do małych zagłębień w por-
tach zaworów kierunkowych. Metoda mocowania zaworów za pomocą płyt 
pośrednich zmniejsza ryzyko wystąpienia wycieków, mniejsze prawdopodo-
bieństwo zanieczyszczenia powietrza roboczego i mniejsze prawdopodobień-
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stwo uszkodzenia zaworu podczas montażu i demontażu. Ponadto, wymiana 
zaworu stanowi prostsze i mniej czasochłonne przedsięwzięcie. Podłączenie 
do urządzeń zewnętrznych może być wykonane w formie szybko-złączki lub 
połączenia gwintowanego. Powoduje, to, ze w przypadku uszkodzenia gwintu 
w płycie pośredniej, tańszym rozwiązaniem jest wymiana płyty niż całego 
zaworu. Odpowiednio rozbudowana w kanały wewnętrzne płyta pośrednia 
nazywana jest kolektorem pneumatycznym lub hydraulicznym. Montaż na 
kolektorze kilku lub kilkunastu zaworów powoduje, ze całość nazywana jest 
wyspą zaworową i może być używana, jako jeden dedykowany moduł do 
urządzenia lub zespołu w urządzeniu.

rysunek 2.6.18. Przykład montażu pneumatycznych zaworów „inline”  
(a) i za pomocą płyty pośredniej (b) oraz wyspa zaworowa z wyjściami  
szybko złącznymi.(c).
Źródło: Materiały firm: Rexroth, Parker. 

Wyspy zaworowe. Już na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia, duża 
liczba samodzielnych zaworów umieszczanych w każdym urządzeniu powodo-
wała wzrost kosztów montażu i obsługi. Podobnie jak w przypadku zaworów 
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hydraulicznych, projektanci obwodów pneumatycznych opracowali kolektory 
umożliwiające podłączenie zaworów do jednego kanału zasilającego. Rozwią-
zanie to umożliwiło znaczne skrócenie linii zasilającej zawory i podniesienie 
ich niezawodności, przez zmniejszeni długości i liczby połączeń rurowych. Na 
rysunku 2.4.18c, pokazano, schemat kolektora przystosowanego do montażu 
zaworów 5/2. Kolektor wyposażony jest w 3 wspólne kanały: jeden kanał 
zasilający (1P), i dwa kanały wylotowe 3 i 5. W zależności od konstrukcji 
zaworu i kolektora, przyłącza do zasilanych cylindrów mogą znajdować się 
na górze zaworu , w dolnej części kolektora lub jego bocznej ścianie. Dzięki 
czemu czas instalacji zaworów i montażu zestawu uległ znacznemu skróceniu. 
Ze względu na ciągłe zwiększanie liczby zaworów instalowanych na kolek-
torach, producenci rozpoczęli prace nad ujednoliceniem budowy zaworów 
oraz poprawą ich sterowania. Możliwe stało się sterowanie kilkoma urzą-
dzeniami wykonawczymi przy doprowadzeniu jednego kanału zasilającego. 
Ze względu na wygodę coraz częściej, sterowanie zaworami realizowane jest 
przez siłowniki elektromagnetyczne sterowane za pomocą magistrali zgodnej 
z protokołem CAN (ang. fieldbus CAN). 

rysunek 2.6.19. schemat kolektora ze wspólnymi kanałami zasilającymi (a), 
widok zaworów zamontowanych na kolektorze (b). 
Źródło: materiały firmy Parker.
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Przykład 3. 
W ręcznej sadzarce, ruch tłoka ramienia przemieszczającego sadzonkę, 

wymuszany jest za pomocą zaworu z przyciskiem S3 (rys. 2.6.20). Tłok prze-
mieszcza się samoczynnie tak długo, do kiedy nie zadziała zawór czujnikowy 
S1. Wtedy następuje przesterowanie zaworu i powrót tłoka w położenie 
wyjściowe. W położeniu wyjściowym utrzymywane jest stałe położenie tłoka, 
do czasu ponownego wciśnięcia sterowania zaworem S3. 

rysunek 2.6.20. schemat podłączenia sytemu sterowania ruchem tłoczyska 
w cylindrze pneumatycznym.

Proszę podłączyć elementy obwody pneumatycznego według zamiesz-
czonego na rysunku 2.6.20, schematu, następnie uruchomić układ. Wyjaśnić 
zadania umieszczonych na schemacie elementów.

Przykład 4. 
Złożyć i przetestować działanie układu oscylacyjnego przedstawionego 

na rysunku 2.6.21. Wyjaśnij zasadę działania poszczególnych podzespołów. 
W jaki sposób można zmienić częstotliwość pracy układu? 
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rysunek 2.6.21. schemat sterowania pneumatycznym siłownikiem 
dwustronnego działania, realizujący ruch wahadłowy.

2.7. napędy elektryczne

Elektryczne układy napędowe stanowią systemy mechatroniczne prze-
znaczone do przekazywania napędu mechanizmów. W maszynach rolni-
czych napędy elektryczne mają jeszcze niewielki udział wśród układów 
napędowych, jednak ze względu na ich autonomiczność i coraz wyższą 
niezawodność działania coraz częściej wykorzystywane są jako elementy 
wykonawcze. W skład systemu napędu elektrycznego wchodzą: siłownik 
elektryczny, mikrokontroler z układem przesyłania danych i sieć przesyłania 
danych (rys. 2.7.1). 

W porównaniu do rozwiązań pneumatycznych lub hydraulicznych prze-
ciętna cena systemu napędu elektrycznego jest zdecydowanie niższa, wynika 
to przede wszystkim z braku drogiej stacji zasilającej. Montaż elektrycznych 
siłowników liniowych jest znacznie szybszy niż układów hydraulicznych 
i pneumatycznych. Elektryczne siłowniki mają szybki i przewidywalny system 
dopasowania przemieszczenia w porównaniu z właściwym dopasowaniem 
parametrów ruchu w siłownikach hydraulicznych lub pneumatycznych, 
gdzie na prędkość przemieszczenia ma duży wpływ temperatura czynnika 
roboczego, wahania mocy lub nieliniowa charakterystyka samego urządzenia 
wykonawczego. Siłowniki elektryczne są praktycznie bezobsługowe w po-
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równaniu do hydraulicznych, gdzie występuje konieczność wymiany oleju 
i naprawy nieszczelności. Zaletą siłowników elektrycznych jest dokładne 
pozycjonowanie elementu napędzanego siłownikiem oraz małe opóźnie-
nie w działaniu. W wielu rozwiązaniach mechatronicznych zastosowanie 
siłowników elektrycznych wymuszone jest łatwością jego stosowania w za-
budowie modułowej, przy ich stosunkowo niewysokiej cenie. Ze względu 
na konstrukcję napędy elektryczne najczęściej stosowane są w połączeniu 
z układem mechanicznym.

Podstawowym elementem siłownika elektrycznego jest silnik elektryczny. 
ze względu na budowę silniki elektryczne stosowane w siłownikach można 
podzielić na cztery grupy: 

1. Silniki prądu stałego:
– szczotkowe,
– bezszczotkowe.

2. Silniki prądu zmiennego:
– synchroniczne,
– asynchroniczne.

3. Silniki krokowe.
4. Serwomechanizmy:

– obrotowe,
– liniowe.

W siłownikach elektrycznych energia elektryczna przetwarzana jest na 
energię mechaniczną, wykorzystywaną do napędu elementów wykonawczych 
lub sterowania. 

rysunek 2.7.1. ogólny schemat układu napędu elektrycznego.
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1. silniki prądu stałego
Są to silniki zamieniające prąd stały w ruch obrotowy. Silniki prądu stałego 

mogą być budowane, jako silniki szczotkowe (rys. 2.7.2.a) i bezszczotkowe 
(rys. 2.7.2b).

rysunek 2.7.2. schemat silnika szczotkowego (a) i silnika bezszczotkowego (b).
 
Silnik szczotkowy zbudowany jest ze stojana wyposażonego w magnes trwa-

ły, wirnik (rotor) z uzwojeniem twornika (kilka ramek z nawiniętym uzwojeniem), 
węglowe szczotki – doprowadzające prąd do uzwojenia twornika, komutatora 
– pierścienia ze stykami umieszczonego na wałku wirnika – doprowadzają-
cego prąd do twornika oraz z wyjścia do zasilania. Prąd stały doprowadzony 
do uzwojeń twornika wytwarza pole magnetyczne. Wytworzone w tworniku 
pole magnetyczne oddziałuje na pole magnetyczne wytwarzane przez ma-
gnesy trwałe. To pole wytwarza siłę, która obraca wirnik. Siła tworzy moment 
obrotowy silnika. Wytworzony moment obrotowy wymusza obrót twornika, 
tak długo, aż jego pole magnetyczne zostanie zrównoważone działaniem pola 
zewnętrznego (od magnesu trwałego). Po zrównoważeniu, dzięki przełączeniu 
w komutatorze, prąd przepływający przez uzwojenia twornika zmienia kierunek 
przepływu, odwracając tym samym polaryzację pola elektromagnetycznego wir-
nika. Moment obrotowy, ponownie wywierany na wirnik kontynuuje wcześniej 
wymuszony ruch. Zmiana kierunku przepływu prądu jest realizowana przez 
dzielony pierścień w komutatorze. Głównym celem stosowania komutatora 
jest obrócenie kierunku prądu elektrycznego w tworniku. Komutator ułatwia 
również przepływ prądu między twornikiem a źródłem zasilania. W czasie 
pracy silnika szczotki pozostają nieruchome, ale są w kontakcie ze stykami 
komutatora, który obraca się razem z twornikiem, w taki sposób, że przy każ-
dym obrocie o 180°, kierunek przepływu prądu w tworniku jest odwracany.

Zalety szczotkowych silników prądu stałego:
 R prosta konstrukcja silnika,
 R łatwe sterowanie prędkością obrotową silnika.
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Wady szczotkowych silników prądu stałego: 
 R kłopotliwa obsługa, wynikająca z istnienia szczotek,
 R możliwość tworzenia się zanieczyszczeń wewnątrz silnika, obniżających 

sprawność silnika,
 R problemy z regulacją prędkości obrotowej silnika w zakresie niskich 

prędkości,
 R zużywanie szczotek w trakcie pracy silnika. 

silnik bezszczotkowy (rys. 2.7.2b) zbudowany jest z wirnika wyposażonego 
w magnes trwały i ze stojana z nawiniętymi uzwojeniami. Wirnik może być 
wykonany z ceramicznego magnesu trwałego. Dzięki umieszczeniu uzwojeń 
w stojanie silnika, można wyeliminować z konstrukcji silnika komutator. 
Funkcje komutatora przejmuje układ elektroniczny sterujący przepływem 
prądu do uzwojeń, zasilając je sekwencyjnie. W tego typu rozwiązaniu elek-
tromagnesy umieszczone w stojanie pozostają nieruchome, a przemieszcza 
się magnes trwały. Prąd dostarczany do stojana zależy od położenia wirnika. 
Dopływ prądu do uzwojeń stojana jest przełączany sekwencyjnie za pomocą 
tranzystorów lub tyrystorów. Położenie wirnika jest wykrywane przez czujniki 
efektu Halla. Płynne przełączanie dopływu prądu pomiędzy uzwojeniami 
umożliwia wykonanie stałego i płynnego obrotu przez wirnik silnika. 

Zalety bezszczotkowych silników prądu stałego:
 R większa precyzja dzięki sterowaniu komputerowemu,
 R większa wydajność,
 R nieiskrzenie – z powodu braku szczotek,
 R mniejsze natężenie szumów i zakłóceń elektrycznych wytwarzanych 

przez silnik,
 R brak zużywających się szczotek,
 R łatwość chłodzenia elektromagnesów, dzięki temu, że są umieszczone 

na stojanie,
 R możliwość pracy silnika przy prędkościach powyżej 10 000 obr./min 

w warunkach obciążenia i biegu jałowego,
 R szybkość reakcji i szybkie przyspieszenie dzięki niskiej bezwładności 

wirnika.
Wady bezszczotkowych silników prądu stałego: 

 R wyższe koszty zakupu niż w przypadku silnika szczotkowego,
 R skomplikowana budowa z powodu obecności kontrolera.

2. silniki prądu zmiennego 
Silniki prądu zmiennego przekształcają prąd przemienny w obrót elementu 

mechanicznego (energię mechaniczną). Podobnie jak w przypadku silników 
prądu stałego, prąd przepływa przez cewkę uzwojenia, wytwarzając moment 
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obrotowy w wirniku. Typowe elementy silnika prądu zmiennego to stojan 
i wirnik. Zamiast uzwojenia w wirniku silnika umieszczono magnes trwały, 
a w stojanie umieszczono uzwojenie elektromagnesów. Głównym ogranicze-
niem silników prądu przemiennego w stosunku do silników prądu stałego 
jest to, że regulacja prędkości obrotowej silnika jest trudniejsza do wykona-
nia niż w silnikach prądu stałego. Aby przezwyciężyć to ograniczenie, silniki 
prądu przemiennego są zasilane ze źródła prądu o zmiennej częstotliwości 
(falowników), ale realizowana w ten sposób kontrola prędkości obrotowej 
silnika powoduje, że regulacja prędkości obrotowej jest związana z obniżoną 
sprawnością silnika

Silniki prądu zmiennego są dzielone na silniki synchroniczne i silniki 
asynchroniczne. 

silnik synchroniczny to silnik prądu przemiennego, który pracuje ze stałą 
prędkością ustaloną przez częstotliwość systemu. Wymaga prądu stałego (DC) 
do wzbudzenia i ma niski moment rozruchowy, a zatem nadaje się do zastoso-
wań, które zaczynają się przy niskim obciążeniu. Ma dwie podstawowe części 
elektryczne: stojan i wirnik (rys. 2.7.3a). Stojan składa się z grupy pojedynczych 
elektromagnesów rozmieszczonych w taki sposób, że tworzą wewnątrz pusty 
cylinder. Uzwojenie w stojanie wytwarza wirujące pole magnetyczne, które-
go prędkość wirowania wokół stojana jest proporcjonalna do częstotliwości 
prądu zasilającego. Wirnik jest wirującym elementem elektrycznym. Składa 
się również z grupy magnesów stałych rozmieszczonych promieniowo wokół 
wirnika, z biegunami zwróconymi w kierunku biegunów stojana. Wirnik jest 
zamontowany na wale silnika. Główna różnica między silnikiem synchronicznym 
a silnikiem indukcyjnym polega na tym, że wirnik silnika synchronicznego po-
rusza się z taką samą prędkością jak obracające się pole magnetyczne. Stojan 
zasilany jest prądem trójfazowym, w wyniku tego polaryzacja stojana zmienia 
się stopniowo do zmian obracającego się pola magnetycznego. Wirnik podąża 
i obraca się wraz z polem magnetycznym stojana. 

Prędkość obrotowa ns silnika synchronicznego uzależniona jest od często-
tliwości zasilającego go prądu zmiennego i opisana jest równaniem:

gdzie: 
f – częstotliwość prądu zasilającego silnik,
P – liczba biegunów elektromagnesu stojana.

silnik indukcyjne (asynchroniczne). Silniki indukcyjne są powszechnie 
stosowane w automatyce przemysłowej. Silniki indukcyjne są najczęściej 
stosowanymi systemami napędu. Mogą mieć moc od ułamków konia mecha-
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nicznego do setek koni mechanicznych i mogą być stosowane wszędzie tam, 
gdzie nie jest wymagana zmienna prędkość obrotowa. Jednofazowe silniki 
indukcyjne są najczęściej stosowane w aplikacjach o małej mocy. Konstrukcja 
łożysk zależy od ostatecznego przeznaczenia silnika. Spotykane są następujące 
rodzaje silników o bardzo małych mocach (ułamki konia mechanicznego): 

1. silniki indukcyjne z wyłącznikiem odśrodkowym: ten typ silnika 
ma dobrą sprawność i umiarkowany moment rozruchowy. Silniki te 
są szeroko stosowane jako silniki napędowe w pralkach, suszarkach 
bębnowych i zmywarkach do naczyń.

2. silniki indukcyjne z kondensatorem rozruchowym: mają takie same 
osiągi eksploatacyjne jak silniki z wyłącznikiem odśrodkowym, ale 
charakteryzują się większym momentem rozruchowym. Są stosowa-
ne głownie w układach napędu pomocniczego, podajnikach oraz do 
napędu klap zasuw.

3. silniki z kondensatorem pracy i rozruchu: charakteryzują się wysoką 
sprawnością, cichą pracą i odwracalnością kierunku obrotów – to 
główne zalety tego rodzaju silników. Dzięki temu nadają się one do 
zastosowań w wielu urządzeniach, takich jak pralki, suszarki bębnowe, 
wentylatory i układy klimatyzacji.

4. silniki zwartobiegunowe: nadają się do zastosowań małej mocy (poni-
żej 200 W). Typowym zastosowaniem są małe wentylatory do użytku 
domowego.

rysunek 2.7.3. Budowa silnika synchronicznego (a) i asynchronicznego (b).

W silniku indukcyjnym bieguny stojana są tworzone przez nawinięte 
cewki, a wirnik jest magnesem trwałym, zasilanym prądem w celu utworze-
nia stałych biegunów biegunowości. W przypadku silnika asynchronicznego 
(klatowego) stojan jest podobny do silnika synchronicznego z uzwojeniami, 
ale konstrukcja wirników jest inna. W silniku asynchronicznym (rys. 2.7.3.b) 
wirnik wykonany jest z aluminiowych lub miedzianych nieizolowanych prę-
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tów. Pręty połączone są ze sobą po obu stronach pierścieniem zwierającym. 
Czasami tego typu silniki noszą nazwę silników indukcyjnych zwartych. Ze 
względu na prostotę konstrukcji silniki klatkowe stosowane są do napędu 
urządzeń mocno obciążonych urządzeń, w których konieczna jest regulacja 
prędkości. Wyposażenie układu zasilania w system sterowania za pomocą 
falowników umożliwia uzyskanie znacznych zmian prędkości obrotowej silnika, 
bez wpływu na wartość wytworzonego momentu obrotowego. 

3. silniki krokowe
Silniki krokowe stanowi odmianę silnika impulsowego, który skokowo 

zmienia położenie kątowe wirnika. Według PN-87/E-01006 silnik krokowy 
to silnik przekształcający ciąg sterujących impulsów elektrycznych w ciąg 
przesunięć kątowych lub liniowych, nazywanych krokami obrotu. Kolejne 
impulsy podawane do uzwojenia silnika powodują obrót wirnika (rotora) 
o niewielki kąt wynoszący od 0,8° do 3,6°. Z tego powodu silniki krokowe 
mogą tworzyć stosunkowo tanie konstrukcje serwomotorów o otwartym 
układzie sterowania. Ze względu na konstrukcję silniki krokowe można po-
dzielić na dwa podstawowe typy: 1) silniki ze stałym magnesem i 2) silniki 
ze zmienną reluktancją oraz 3) silniki hybrydowe. Mankamentami silników 
krokowych jest możliwość gubienia kroków w przypadku dużych obciążeń 
oraz stosunkowo duży pobór prądu przez silnik. 

silniki krokowe ze zmienną reluktancją
Silniki te nie mają stałego magnesu i charakteryzują się stosunkowo niskim 

momentem obrotowym. Silniki zbudowane są z cylindrycznego wirnika wy-
konanego z miękkiej stali wyposażonych w 6 zębów, rozmieszczonych co 60°. 
Umieszczone na wirniku zęby mają zdolności ferromagnetyczne. Ze względu 
na materiał z jakiego są wykonane, charakteryzują się znikomym magnety-
zmem szczątkowym. Inaczej mówiąc, nie posiadają zdolności do trwałego 
namagnesowania. Nieruchomy stojan silnika ma z reguły cztery pary cewek 
(rys. 2.7.4), rozmieszczonych co 45°. Pole elektromagnetyczne wytwarzane 
jest przez sekwencyjne doprowadzenie prądu do cewek umieszczonych na 
stojanie. Na rysunku 2.7.4 przedstawiono w tabeli kolejność podłączeń cewek 
do źródła energii elektrycznej. Każda z przedstawionych sekwencji podłączenia 
pozwala na uzyskanie odpowiedniego położenia wału silnika. Wytworzone 
w cewkach pole magnetyczne przyciąga metalowe elementy wirnika. Gdy 
przez kolejne uzwojenia umieszczone na stojanie przepływa prąd, pole ma-
gnetyczne przyciąga najbliżej położony fragment zęba wirnika. Dzięki temu, 
włączając przepływ prądu przez kolejne uzwojenia stojana możliwe jest uzy-
skanie krokowego obrotu wirnika – z krokiem wynoszącym 7,5°. Przy braku 
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zasilania nie występuje pole magnetyczne w przestrzeni między wirnikiem 
i stojanem oraz nie występuje moment ustalający wirnik. W takiej sytuacji 
wirnik silnika krokowego może obracać się swobodnie.

rysunek 2.7.4. Budowa silnika krokowego ze zmienną reluktancją.

silnik krokowy ze stałym magnesem
W tego typu silnikach wirnik (rotor) wyposażony jest w magnes trwały. 

W przeciwieństwie do innych silników krokowych, rotor silników ze stałym 
magnesem nie ma zębów, lecz jest namagnesowany naprzemiennie bieguna-
mi N i S. Namagnesowane bieguny rotora wpływają na zwiększenie indukcji 
magnetycznej, a wynikiem tego jest lepsza charakterystyka momentowa 
w porównaniu z silnikami o zmiennej reluktancji. 

rysunek 2.7.5. Budowa silnika krokowego ze stałym magnesem.
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Na rysunku 2.7.5 przedstawiono schemat prostego silnika krokowego ze 
sterowaniem za pomocą czterech faz (A-D). Przepływ prądu przez kolejne fazy 
w odpowiedniej sekwencji powoduje obrót rotora o kąt dostosowujący do 
zmiennego pola magnetycznego. Pomimo że przełączanie faz ma stosunko-
wo powolny przebieg, silniki tego typu charakteryzują się wysoką wartością 
momentu obrotowego i stosunkowo małym krokiem obrotu, wynoszącym 
od 7,5° do 15°. 

silniki hybrydowe
Są najnowocześniejszym typem silników krokowych (rys. 2.7.6). Silnik 

hybrydowy jest bardziej kosztowny niż silnik z magnesem trwałym. Cechuje 
się za to lepszymi parametrami pod względem rozdzielczości i szybkości. 
Zasada działania silnika opiera się na tym, że magnes trwały umieszczony 
na wirniku lub na stojanie wytwarza jednakobiegunowy strumień magne-
tyczny, który zamyka się w obwodzie magnetycznym: stojan – szczelina 
powietrzna – wirnik. Po zasileniu uzwojenia stojana impulsem sterującym, 
wzbudzony strumień magnetyczny pod jednym biegunem stojana dodaje się 
do strumienia magnesów trwałych, pod drugim zaś, odejmuje się. Wirnik 
zostaje wprowadzony w ruch tak, aby osie zębów stojana i wirnika bieguna 
o strumieniu wzmacniającym pole magnetyczne pokryły się. Typowe kąty 
silnika hybrydowego mieszczą się w zakresie 0,9° do 3,6°, czyli 400-100 
kroków na obrót. Silnik hybrydowy łączy w sobie zalety silnika ze zmienną 
reluktancją i silnika z magnesem stałym. Rotor silnika ma wiele zębów 
i posiada osiowo namagnesowane magnesy, umieszczone koncentrycznie 
wokół osi. Zęby rotora zapewniają lepszą drogę przepływowi magnetyczne-

rysunek 2.7.6. Budowa silnika krokowego hybrydowego. 
Źródło: Microchip Technology, Inc.
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mu, co polepsza charakterystyki momentu spoczynkowego i dynamicznego 
w porównaniu z silnikami z magnesem stałym i reluktancyjnym. Pomimo 
ceny, jest to jeden z najczęściej stosowanych silników krokowych, wyko-
rzystywanych w przypadku napędu układów wymagających dokładnego 
pozycjonowania wału silnika. 

sposób podłączenia silnika krokowego i sterowanie
Napęd silnika krokowego wymaga 3 elementów: 1) sterownika wysyłające-

go impulsy do silnika o odpowiednim napięciu, 2) kontrolera dostarczającego 
impulsy sterujące do sterownika oraz 3) zasilacza elektrycznego (rys 2.7.7 d). 

rysunek 2.7.7. Przykład algorytmu sterowania silnikiem krokowym:  
a) jednofazowego, b) dwufazowego, c) mikrokrokami, d) elementy składowe 
systemu sterowania silnikiem krokowym. 
Źródło: https://howtomechatronics.com.

Sposób sterowania silników krokowych może być sterowaniem: jednofa-
zowym, dwufazowym oraz mikrokrokami:

1. sterowanie jednofazowe (rys. 2.7.7.a) polega na podaniu napięcia 
tylko na jedną cewkę umieszczoną w stojanie silnika. Wirnik obraca się 
o kąt wynikający z liczby elektromagnesów umieszczonych w stojanie. 
Jeżeli w stojanie umieszczono 4 elektromagnesy, to kąt obrotu rotora 
wyniesie α = 360/n.

2. sterowanie dwufazowe polega na wytworzeniu pola magnetycznego 
w dwóch sąsiadujących cewkach (rys. 2.7.7b). Dzięki takiemu rozwiąza-
niu możliwe jest dwukrotne zwiększenie liczy kroków elektromagnesu. 
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3. sterowanie mikrokrokami (rys. 2.7.7.c) zbliżone jest do sterowania 
dwufazowego, z tą różnicą, że prostokątny przebieg sygnału zastąpiono 
sterującym sygnałem wolno narastającym. 

sposób podłączenia silnika krokowego do sterownika
Silniki krokowe posiadają wyjścia w postaci przewodów, które podłączone 

są do sterownika. Zazwyczaj w dokumentacji silnika przewody te są wyraź-
nie oznakowane. W przypadku braku dokumentacji silnika konieczne jest 
samodzielne rozpoznanie przewodów i połączeń. Jeżeli z silnika krokowego 
wyprowadzone są 4 przewody, jest to silnik bipolarny. Silnik bipolarny ma 
uzwojenia, które nie są ze sobą połączone (rys. 2.7.8a). Uzwojenia ozna-
czone na schemacie jako A i B nie są ze sobą połączone. Dlatego rezystan-
cja pomiędzy punktami A1 i B1 lub między A1 i B2 będzie nieskończona, 
podczas gdy rezystancja między przewodami A1 i A2 oraz B1 i B2 będzie 
zdecydowanie niższa. W ten sposób można rozpoznać podłączenie przewo-
dów do kolejnych cewek. Rozpoznanie właściwych przewodów doprowadza-
jących prąd do cewek silnika, umożliwi podłączenie silnika bipolarnego do  
sterownika. 

rysunek 2.7.8. Przykład układu cewek w silniku: a) bipolarnym i b) 
unipolarnym. 
Schematy wyprowadzeń z silnika: c) schemat przewodów silnika bipolarnego L298N 
(źródło: https://lastminuteengineers.com/stepper-motor-l298n-arduino-tutorial/),  
d) schemat wyprowadzenia przewodów silnika unipolarnego 28BYJ-48 (źródło: https://
components101.com/motors/28byj-48-stepper-motor).
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Jeżeli na wyjściu silnika widocznych jest 5 lub 6 przewodów, to prawdopo-
dobnie jest to silnik unipolarny (rys. 2.7.8b). W przypadku wyjścia 5-przewo-
dowego, należy sprawdzić, czy któryś z wychodzących 5 przewodów nie jest 
podłączony do obudowy silnika (masy). Jeżeli rezystancja pomiędzy dowolnym 
przewodem i masą silnika przyjmuje wartości zbliżone do 0, oznacza to, że 
jest to silnik bipolarny i dalsze działania identyfikacyjne wymagają wdro-
żenia procedury opisanej dla silnika bipolarnego. W przypadku, gdy żaden 
z przewodów nie jest podłączony z masą silnika, badany silnik jest silnikiem 
unipolarnym. Podobnie jak w przypadku silnika bipolarnego identyfikacja 
właściwych wyprowadzeń z silnika polega na pomiarze rezystancji pomiędzy 
przewodami i dalszego samodzielnego wnioskowania. Przyglądając się sche-
matowi elektrycznemu można przyjąć, że rezystancja pomiędzy przewodami 
A1 i AC będzie stanowiła połowę rezystancji pomiędzy przewodami A1 i A2. 
Podobne warunki zmian rezystancji przewodów dotyczą połączeń między 
przewodami BC i B1 lub B2. Pomiar rezystancji pomiędzy przewodami A i B 
powinien wykazać nieskończoną wartość. Często producenci silników kro-
kowych łącza przewody AC i BC, w efekcie na wyjściu silnika umieszczonych 
jest tylko 5 przewodów. 

W niektórych silnikach krokowych stosuje się 8 przewodów wyjściowych. 
Schemat takiego silnika przedstawiono na rysunku 2.7.9. Jest to silnik unipo-
larny, dlatego w celu rozpoznania poszczególnych cewek należy skorzystać 
z procedury opisanej dla silnika unipolarnego. 

rysunek. 2.7.9. schemat silnika krokowego o 8 przewodach wyjściowych.
 
silniki 8-przewodowe są jednymi z najbardziej uniwersalnych silników 

i dzięki odpowiedniemu połączeniu wyjść mogą być używane jako:
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 R 4-fazowe silniki unipolarne – w przypadku, gdy wyjścia AC, BC, CC 
i DC są połączone. W takim przypadku silnik pracuje jak silniki 5-prze-
wodowe, 

 R 2-fazowe szeregowe silniki bipolarne – wszystkie cewki są połączone 
szeregowo, tak jak w silnikach 6-przewodowych,

 R 2-fazowe równoległe silniki bipolarne – cewki silnika są połączone 
równolegle. Efektem jest spadek rezystancji wyjściowej o połowę, ale 
wymagają dwukrotnie wyższego natężenia prądu zasilającego. Zaletą 
takiego rozwiązania jest wyższa wartość momentu obrotowego gene-
rowanego przez silnik. 

4. serwomechanizm
Serwomotor jest urządzeniem elektromechanicznym, które umożliwia 

dokładny kątowy obrót wałka wyjściowego. Urządzenie składa się z silnika 
elektrycznego i elementu mechanizmu wykonawczego. W większości przy-
padków jest to przekładnia zębata połączona na wyjściu ze śrubą napędową. 
Serwomotory mogą być budowane jako układy wykorzystujące silniki prą-
du stałego, zmiennego lub silniki krokowe. Silnik elektryczny jest źródłem 
momentu obrotowego i ruchu przekazywanego bezpośrednio lub przez 
przekładnię do urządzenia mechanicznego oraz czujnika położenia, np. en-
kodera. Serwomechanizm posiada możliwość regulacji położenia, prędkości 
lub momentu obrotowego wałka wyjściowego, zgodnie z ustalona zadaną 
wartością. Na rysunku 2.7.10 przedstawiono przykład wykorzystania serwome-
chanizmu do przemieszczania zasuwy zamykającej zbiornik. Serwomechanizm 

rysunek. 2.7.10. Widok układu serwomotoru wykorzystywanej do 
przemieszczenia zasuwy w zbiorniku dozowania paszy. 
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napędza śrubę pociągową, na której umieszczona jest zasuwa. Kąt obrotu 
wałka wyjściowego serwomechanizmu (śruby) skorelowany jest z liniowym 
przemieszczeniem zasuwy. Wbudowany w serwomechanizm enkoder oblicza 
kąt obrotu wałka i ustawia odpowiednie położenie zasuwy, w zależności od 
zmieniającej się wartości zadanej. 

Praca systemu serwomechanizmu jest klasycznym przykładem regulacji 
wykorzysującej sprzężenie zwrotne. Regulacja realizowana jest według kilku 
podstawowych kroków: 

1. Rzeczywiste położenie wałka i prędkość obrotowa wałka wyjściowego 
są mierzone i porównywane z wartością zadaną. 

2. Następnie obliczana jest różnica pomiędzy wartością zadana i zmie-
rzoną, nazywaną odchyłką regulacji. 

3. Kolejnym krokiem jest korekcja działania serwomotoru przez wyko-
rzystanie informacji o powstałej odchyłce regulacji. 

Jeżeli konieczna jest precyzyjna regulacja położenia zasuwy, do określenia 
położenia zasuwy wykorzystywany jest umieszczony na niej enkoder liniowy. 
Jego wskazania porównywane są z wartością zadaną i odchyłka regulacji 
wprowadzana jest następnie do sterownika silnika napędowego. Ze względu 
na pomiar bezpośredni położenia zasuwy nie ma potrzeby stosowania układu 
przeliczania i korekcji błędów wynikających z naturalnie występujących luzów 
pomiędzy elementami mechanicznymi. 

W przypadku prostych mechanizmów możliwe jest bezpośrednie wykorzy-
stanie silników krokowych do pracy w układzie serwomechanizmu. W takim 
przypadku układ napędowy nie ma sprzężenia zwrotnego i sterowany jest 
w systemie otwartym. Polega to na braku systemu pomiaru rzeczywistego 
położenia elementu napędzanego. Dlatego konfiguracja takiego układu jest 
bardzo prosta i polega tylko na zadaniu wykonania przez silnik krokowy ob-
rotu wałka wyjściowego o pewną wartość. Tego typu pozycjonowanie jest 
realizowane małym kosztem, ale niestety w takim układzie brakuje możliwości 
kompensowania luzów międzyzębnych w mechanizmach kół zębatych oraz 
błędów w skokach zwoju śruby pociągowej. Ponadto w przypadku chwilo-
wego zatrzymania się silnika, np. na skutek przeciążenia, pojawiają się błędy 
wynikające z liczby kroków, które miały być wykonane i kroków, które zostały 
wykonane. Błędy tego typu nie są kompensowane przez układ. Stosowanie 
pętli otwartej przy sterowaniu serwomechanizmów jest odpowiednie dla 
systemów sterowania realizujących zadania o niskiej precyzji, tanich i mało 
obciążonych.
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2.8. systemy pozycjonowania 

W tym rozdziale zostaną przedstawione podstawowe informacje o syste-
mach pozycjonowania i zasadach nawigacji satelitarnej, w celu zrozumienia 
i zapoznania się z rozwiązaniami technologicznymi pozycjonowania, wyko-
rzystującego zarówno stacje satelitarne, jak i naziemne. 

Po drugiej wojnie światowej dla Departamentu Obrony USA wyzwaniem 
stało się znalezienie rozwiązań problemu dokładnego, absolutnego pozycjono-
wania. Kilka różnych projektów i eksperymentów trwało około 25 lat, w tym 
takie jak: Transit, Timation, Loran, Decca. Wszystkie te projekty pozwoliły na 
ustalanie pozycji, ale były ograniczone w dokładności lub funkcjonalności. Na 
początku lat 70. XX wieku zaproponowano nowy projekt – GPS (ang. Global 
Positioning System). Ta koncepcja pozwalała spełnić wszystkie wymagania 
stawiane przez rząd USA, tj. dokładnie określić swoją pozycję w dowolnym 
punkcie na powierzchni ziemi, w dowolnym momencie, w każdych warunkach 
pogodowych. Opracowanie pierwszego dokładnego sytemu pozycjonowania 
obiektów na powierzchni Ziemi otworzyło drogę do opracowania kolejnych 
jego wersji. Wersje te były dostarczane przez różnych dostawców i noszą 
wspólną nazwę GNSS (ang. Global Navigation Satellite System). Każdy system 
pozycjonowania ma możliwość wysyłania kilku standardów sygnału, umożli-
wiającego na jego podstawie określenie położenia obiektu. 

Obecnie na rynku istnieje kilku dostawców sygnału GNSS o zasięgu 
globalnym, rozbudowanych na potrzeby z reguły poszczególnych państw, 
będących ich właścicielami. 

Globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS) 
1. GPS – najbardziej znany, właścicielem jest USA, składa się docelowo 

z 32 satelitów.
2. Glonass – rosyjski system nawigacji, składający się z 24 satelitów.
3. Galileo – europejski system nawigacji, system jest w trakcie budowy, 

docelowo ma składać się z 30 satelitów.
4. BeiDou-2 – chiński system satelitarny, składający się z 30 satelitów, 

wspomaganych pięcioma satelitami geostacjonarnymi. 

regionalne systemy nawigacji 
1. BeiDou-1 – chiński system pozycjonowania, obejmujący obszar Azji 

i Pacyfiku, składa się z 16 satelitów, współpracuje z systemem BeiDou-2.
2. NAVIC – indyjski system nawigacji, składa się z 8 satelitów, z tego 

3 satelity umieszczone są na orbicie geostacjonarnej. System zasięgiem 
obejmuje Ocean Indyjski oraz południową część Azji.

3. QZSS – japoński system nawigacji, składający się docelowo z 7 satelitów. 
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2.8.1. określanie położenia obiektu 

system globalnego pozycjonowania obiektów – GNSS (ang. Global Na-
vigation Satellite System) wykorzystuje matematyczną technikę trilateracji, 
która jest metodą określania pozycji w trzech płaszczyznach przez pomiar 
odległości do punktów o znanych współrzędnych. Minimalne wymagania 
umożliwiające określenie pozycji za pomocą techniki trilateracji wymagają 
informacji o odległości od co najmniej 3 punktów o znanym położeniu. Zatem 
trilateracja polega na wyznaczeniu współrzędnych punktów na podstawie 
pomierzonych długości odcinków. Podobny system stosowany jest od wielu 
lat w geodezji i kartografii i nosi nazwę triangulacji. Triangulacja polega na 
wyznaczeniu współrzędnych punktów na podstawie pomierzonych kątów 
pomiędzy kolejnymi punktami pomiarowymi (triangulacyjnymi).

Pozycjonowanie położenia za pomocą satelitów wymaga informacji 
o „pseudoodległości” obiektu do 4 satelitów. Technika trilateracji wykorzysty-
wana jest również przez naziemne stacje telefonii komórkowej do określenia 
położenia telefonu. 

Przykład wykorzystania techniki trilateralizacji do określenia położenia 
punktu w układzie współrzędnych kartezjańskich. Dane to stacje bazowe 
A, B i C, które mogą nadawać i odbierać sygnały z telefonu komórkowego 
znajdującego się w nieznanym miejscu X(x,y). Zakłada się, że dysponuje się 
dokładną informacją o umieszczeniu w kartezjańskim układzie współrzędnych 
stacji bazowych A(0,0), B(36,0), C(16,32). Dysponuje się również informacją 
o odległościach punktu X od stacji bazowych, wynoszących: X-A = 29 km,  

rysunek 2.8.1. Przykład ilustrujący zasady wyznaczania położenia nieznanego 
punktu na podstawie pomiaru odległości pomiędzy nimi. 
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X-B = 25 km, X-C = 13 km. Zakładając, że wszystkie punkty (X, A, B, C) położone 
są na tej samej płaszczyźnie, obliczyć współrzędne lokalizacyjne punktu X.

rozwiązanie: Systemy koordynacji rozwiązują problem, korzystając z ma-
cierzy map, pozwalających na graficzne wyznaczenie współrzędnych szukanego 
punktu. W tym przypadku na rysunku 2.8.1a przedstawiono startową sytuację 
podczas wyznaczania współrzędnych punktu X. Znając odległość nieznane-
go punktu X od stacji bazowych o znanych koordynatach, system zakreśla 
okrąg o środku w stacji o znanym położeniu i o promieniu odpowiadającym 
odległości do stacji X. Na wyznaczonym okręgu musi znajdować się szukany 
obiekt. Jeżeli zostaną wyznaczone okręgi z dwóch stacji bazowych, to można 
wyznaczyć maksymalnie dwa położenia nieznanej stacji. Teoretycznie można 
już w tym momencie wyeliminować położenie niedopuszczalne na podstawie 
wcześniej wykonywanych pomiarów. Jednoznaczne określenie położenia jest 
możliwe, jeżeli wprowadzony zostanie punkt wspólny wyznaczony przez trzeci 
okrąg (rys. 2.8.1b). 

Możliwe jest rozwiązanie problemu przez opracowanie układu równań, 
których rozwiązanie wskaże szukane koordynaty punktu X. Układ równań 
opisujący zależność pomiędzy współrzędnymi (x, y), opisującymi współrzędne 
położenia obiektu na płaszczyźnie, będzie miał postać:

Rozwiązaniem układu równań są wartości: x = 21, y = 20, stanowiące 
współrzędne szukanego punktu X.

2.8.2. Dlaczego przeniesiono stacje nadawcze  
na orbitę ziemską 

Opisana zasada wyznaczenia współrzędnych położenia obiektów miała 
jedną wadę – ze względu na krzywiznę Ziemi trudno jest wyznaczyć po-
łożenie obiektu przemieszczającego się na znacznym obszarze. Brak moż-
liwości rozmieszczenia stacji bazowych w odpowiednim zagęszczeniu stał 
się problemem szczególnie dla nawigacji morskiej. W przypadku statków 
trudno było umieścić poza wybrzeżem stacje nadawczo-odbiorcze, a jedy-
nie ich widoczność pozwalała na wyznaczenie odległości od statku. Pomysł 
przeniesienia stacji bazowych na orbitę ziemską pojawił się już w latach 50. 
ubiegłego wieku. Przeniesienie stacji bazowych ponad powierzchnię Ziemi 
w postaci satelitów umożliwia uzyskanie informacji o położeniu obiektu na 
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powierzchni Ziemi, przy widoczności przynajmniej 4 satelitów. Przeniesienie 
punktów poza powierzchnię Ziemi obniżyło również koszty eksploatacji 
systemów pozycjonowania. 

Przy pozycjonowaniu obiektów na Ziemi konieczna jest informacja o po-
łożeniu stacji bazowej i jej odległości od obiektu, którego położenie chce się 
wyznaczyć. Umieszczone na orbicie satelity wysyłają w kierunku Ziemi sygnał 
identyfikujący satelitę. Sygnał przesyła zakodowaną informację, która może 
być odczytana przez naziemne odbiorniki GPS. Wysyłany komunikat zawiera 
parametry orbity (często nazywane efemerydami transmisji), z których od-
biornik może obliczyć współrzędne satelity (X, Y, Z). 

Budowa układu pozycjonowania
Ze względu na podobieństwo w budowie praca systemu pozycjonowa-

nia GNSS zostanie omówiona na przykładzie amerykańskiego rozwiązania 
GPS. GPS to satelitarny system, który wykorzystuje konstelację 24 satelitów, 
aby zapewnić użytkownikowi dokładną pozycję. W tym momencie ważne 
jest określenie „dokładny”. Dla turysty lub żołnierza na pustyni „dokładne” 
oznacza około 15 m, dla statku na przybrzeżnych wodach to 5 m, a dla geo-
dety to 1 cm lub mniej. GPS może być wykorzystany do osiągnięcia takich 
dokładności we wszystkich tych zastosowaniach, różnica polega na rodzaju 
używanego odbiornika GPS i zastosowanej technice. GPS został pierwotnie 
zaprojektowany do użytku wojskowego w dowolnym miejscu na powierzchni 
ziemi. Wkrótce po złożeniu pierwotnych propozycji stało się jasne, że cywile 
mogą również korzystać z GPS, a nie tylko wojsko. Pierwsze dwie główne 
cywilne aplikacje, które miały powstać, to nawigacje morska i do pomiarów 
geodezyjnych. Obecnie aplikacje te mają różnorodne zastosowanie – od nawi-
gacji samochodowych, przez zarządzanie flotą ciężarówek po automatyzację 
maszyn budowlanych.

zasada pracy systemu GPs
Całkowita konfiguracja GPS składa się z czterech odrębnych segmentów:
1. Segment kosmiczny – satelity krążące wokół Ziemi.
2. Segment kontrolny – odpowiedzialny za monitorowanie i działanie 

segmentu kosmicznego, poprzez stacje umieszczone na równiku Ziemi 
służące do kontroli satelitów.

3. Segment użytkownika – każdy, kto odbiera i wykorzystuje sygnał GPS.
4. Segment naziemny – obejmuje cywilne sieci śledzenia, które zapewniają 

segmentowi użytkownika kontrolę referencyjną, precyzyjne efemerydy 
i usługi w czasie rzeczywistym (DGPS), które łagodzą skutki „selektywnej 
dostępności”.
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1. segment kosmiczny
Segment kosmiczny składa się nominalnie z 24 satelitów krążących po 6 

płaszczyznach orbitalnych wokół Ziemi co 12 godzin z prędkością około 20 
200 km. W obecnej chwili na Ziemi orbituje 26 satelitów operacyjnych. Sześć 
płaszczyzn orbitalnych nachylonych jest do płaszczyzny równika pod kątem 
55o – dla GLONASS kąt wynosi 64,8° (rys. 2.8.2). Punkt, w którym wznoszą się 
od półkuli południowej do półkuli północnej przez równik nazywa się „rekta-
scensją wznoszącego się węzła”. Ponieważ płaszczyzny orbity są równomierne 
rozłożone, kąt między 6 wznoszącymi się węzłami wynosi 600. 

rysunek 2.8.2. Pochylenie orbit satelitów względem równika. 

Aby można omówić konstrukcję orbity i implikacje tego projektu, należy 
wyjaśnić geometrię ruchu satelitów. Zgodnie z prawami ruchu orbitalnego 
Keplera, każda orbita przyjmuje przybliżony kształt elipsy, ze środkiem masy 
Ziemi w centrum elipsy. Dla orbity GPS ekscentryczność elipsy jest bardzo 
mała (0,02), tak więc orbita obiegu satelity jest prawie okrągła. Półoś wielka 
(największy promień) elipsy wynosi około 26 600 km, czyli około 4 promieni 
Ziemi.

Każda płaszczyzna orbity zawiera nominalnie 4 satelity, które zazwyczaj 
nie są rozmieszczone równomiernie wokół elipsy. Dlatego kąt satelity w jego 
własnej płaszczyźnie orbity (tzw. „prawdziwa anomalia”) wynosi tylko około 
90o. „Prawdziwa anomalia” jest mierzona od najbliższego punktu zbliżenia 
satelity do Ziemi (perygeum). W terminologii GPS istnieją inne rodzaje anoma-
lii, które są kątami przydatnymi do obliczania współrzędnych satelity w jego 
płaszczyźnie orbitalnej. Zamiast określać anomalię satelity w określonym 
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czasie, można równorzędnie określić czas, w którym satelita minął perygeum, 
a następnie obliczyć przyszłą pozycję satelitów na podstawie znanych praw 
ruchu satelity wokół elipsy. Natomiast kąt między równikiem a perygeum jest 
nazywany „argumentem perygeum”. Ponieważ orbita jest prawie okrągła, 
ten parametr orbitalny nie jest dobrze zdefiniowany i często stosowane są 
alternatywne schematy parametryzacji. 

Orbitę satelitarną określa więc sześć parametrów: ekscentryczność, war-
tość półosi wielkiej, nachylenie, rektascensja wznoszącego się węzła, czas 
przejścia perygeum i „argument perygeum”. Te parametry są znane jako 
elementy keplerowskie. Biorąc pod uwagę elementy keplerowskie i aktualny 
czas, możliwe jest obliczenie współrzędnych satelity. Satelity GPS nie poru-
szają się w doskonałych elipsach, więc konieczne są dodatkowe parametry. 
Niemniej jednak GPS wykorzystuje prawa Keplera na swoją korzyść, a orbity 
są opisane w parametrach, które wyglądają jak keplerowskie. Należy dodać 
dodatkowe parametry, aby wyjaśnić zachowanie niekeplerowskie. Nawet 
ten zestaw parametrów musi być aktualizowany co godzinę przez segment 
kontroli, aby pozostałe były wystarczająco ważne.

Konsekwencje poruszania się satelitów po eliptycznych orbitach
Kilka wielkości wynikających z kształtu orbity satelitów można wywnio-

skować z powyższych parametrów orbitalnych i praw ruchu ciał, wynikających 
z praw Keplera. Po pierwsze, prędkość satelity można łatwo obliczyć i wy-
nosi ona około 4 km/s względem środka Ziemi. Wszystkie orbity satelitów 
GPS poruszają się w kierunku obrotu Ziemi. Dlatego ruch względny między 
satelitą a użytkownikiem na Ziemi musi być mniejszy niż 4 km/s. Oznacza, 
to, że bardzo trudno jest obliczyć położenie obiektu przemieszczającego się 
z prędkościami większymi niż 4 km/s. 

Drugim elementem są zjawiska „powtarzania ścieżek naziemnych”, mogące 
mieć miejsce każdego dnia. Zjawisko, to oznacza pokrywanie się przelotów 
satelitów dokładnie nad tymi samymi punktami na ziemi. Łatwo jest obliczyć, 
ile czasu potrzebuje satelita do wykonania jednego obrotu orbitalnego. Okres 
obiegu satelity wokół ziemi wynosi około T = 11 godzin 58 minut. Z prostego 
rachunku, wynika, że satelita GPS wykonuje 2 obroty w ciągu 23 godzin 56 
minut. Jest to celowe działanie, wynikające z czasu trwania pełnego obrotu 
Ziemi wokół swojej osi, nazywanej dobą astronomiczną. W czasie doby astro-
nomicznej, Ziemia obraca się o 360o. astronomiczny dzień nie trwa zatem 
24 h. Długość ta wynika z prędkości kątowej obrotu Ziemi wokół swojej osi. 
W ciągu dnia astronomicznego pozycja Słońca na niebie zmienia się o 1/365,25 
dnia lub 4 minuty, licząc w miarach czasu. Dzieje się to właśnie z powodu 
eliptycznego kształtu orbity ziemskiej wokół Słońca. Dlatego każdego dnia 
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satelita pojawia się nad tym samym położeniem geograficznym na powierzch-
ni Ziemi o 4 minuty wcześniej. „Ścieżka naziemna” to miejsce punktów na 
powierzchni Ziemi, które wyznacza linia łącząca satelitę ze środkiem Ziemi.

Segment kosmiczny jest tak zaprojektowany, że w dowolnym momencie 
i w dowolnym punkcie powierzchni Ziemi widoczne są co najmniej 4 satelity 
powyżej kąta odcięcia 15°. Cztery widoczne satelity to minimalna ich liczba 
dla większości aplikacji. Doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj jest co najmniej 
5 satelitów (często nawet 6 lub 7) widocznych powyżej 15° przez większość 
czasu. Każdy satelita GPS ma kilka bardzo dokładnych zegarów atomowych 
na pokładzie. Zegary pracują z częstotliwością podstawową 10,23 MHz. Służą 
one do generowania sygnałów radiowych nadawanych z satelity. 

Satelity stale nadają sygnał na trzech falach nośnych (L1 i L2, L5). Fale 
nośne znajdują się w paśmie L (paśmie radiowym) i przemieszczają się na 
Ziemię z prędkością światła. Te fale nośne pochodzą z częstotliwości podsta-
wowej, generowanej przez bardzo precyzyjny zegar atomowy:

 R L1 – sygnał o częstotliwości 1575,42 MHz (10,23 x 154),
 R L2 – sygnał o częstotliwości 1227,60 MHz (10,23 x 120),
 R L5 – sygnał o częstotliwości 1176,45 MHz (10,23 x 115). 

Na podstawową falę nośną L1 są nałożone dwie fale, stanowiące dwa mo-
dulowane kody. Kod C/A, inaczej zgrubny/akwizyjny (ang. Coarse/Acquisition) 
jest wysyłany z modulacją 1,023 MHz (10,23/10), a kod P (kod precyzyjny) 
jest modulowany z częstotliwością 10,23 MHz). Nośnik L2 ma tylko jeden 
modulowany kod P (L2), który jest modulowany z częstotliwością 10,23 MHz.

rysunek. 2.8.3. struktura sygnału GPs.
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Każdy satelita ma inny kod C/A, dzięki temu można go jednoznacznie 
zidentyfikować. W odbiornikach GPS zapamiętana jest baza danych kodów 
wysyłanych przez wszystkie satelity. Kody można również wykorzystać jako 
podstawę do dokonywania pomiarów pseudoodległości, dzięki czemu można 
obliczać pozycję satelity od odbiornika GPS.

2. segment kontrolny
Segment kontrolny składa się z jednej głównej stacji kontrolnej, 5 stacji 

monitorujących i 4 anten naziemnych rozmieszczonych w 5 lokalizacjach, 
w pobliżu równika ziemskiego. 

Segment kontrolny śledzi satelity GPS, aktualizuje ich pozycję na orbicie, 
kalibruje i synchronizuje ich zegary. Kolejną ważną funkcją systemu kontrol-
nego jest określenie orbity każdego satelity i przewidzenie jego ścieżki przez 
kolejne 24 godziny. Informacje o przewidywanej pozycji satelity są przesyłane 
do każdego z nich. Sygnał ten służy do wprowadzenia poprawki prognozowanej 
pozycji. Satelita po przetworzeniu wysyła informację do stacji naziemnych. 
Dzięki temu zlokalizowany na Ziemi odbiornik GPS ma informację, gdzie 
można się spodziewać każdego satelity. 

Sygnały satelitarne są odczytywane przez kontrolne stacje naziemne zlo-
kalizowane w Ascension, Diego Garcia i Kwajalein i na Hawajach (rys. 2.8.4). 
Pomiary te są następnie przesyłane do Master Control Station w Colorado 
Springs, gdzie są przetwarzane w celu określenia błędów trajektorii ruchu 
każdego satelity. Następnie informacje korygujące są ponownie przesyłane 
z powrotem do czterech stacji monitorujących, wyposażonych w anteny 
naziemne i stąd przesyłane do satelitów. 

rysunek 2.8.4. rozmieszczenie stacji segmentu kontrolnego. 
Źródło: https://www.aboutcivil.org.
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Ponadto segment kontrolny może kontrolować satelity i np. w razie 
potrzeby przekierować satelitę na inną orbitę. Można tak zrobić, aby zop-
tymalizować geometrię satelity po uruchomieniu nowego satelity lub po 
awarii starego. Wykonuje się to również, aby utrzymać satelity w granicach 
pewnej tolerancji ich nominalnych parametrów orbitalnych (np. czasami dane 
o półosi wielkiej mogą wymagać korekty). Segment sterowania może także 
przełączać się między dostępnymi zegarami pokładowymi w przypadku, gdy 
bieżąco wykorzystywany zegar działa nieprawidłowo.

3. segment użytkownika
Segment ten to osoby korzystające z odbiornika nawigacji satelitarnej 

do odbierania sygnału wysyłanego przez system GNSS i określania ich 
pozycji i (lub) czasu. Typowe zastosowania sygnałów pozycjonowania sa-
telitarnego, w segmencie użytkowników to nawigacja lądowa dla pieszych, 
lokalizacja pojazdów, pomiary geodezyjne, nawigacja morska, nawigacja 
powietrzna, sterowanie maszynami itp. Istnieje kilka różnych metod okre-
ślania pozycji o odpowiedniej dokładności za pomocą GPS. Zastosowana 
metoda zależy od wymagań użytkownika i od rodzaju dostępnego odbiornika 
 GPS. 

Ze względu na dokładność określania pozycji techniki te dzieli się na trzy 
podstawowe klasy dokładności:

1. autonomiczna nawigacja za pomocą pojedynczego samodzielnego 
odbiornika. Używana najczęściej przez turystów, na statkach i przez 
wojsko. Dla jej użytkowników pozycja jest określna z dokładnością 
wynoszącą ok. 20 m.

2. Pozycjonowanie różnicowe. Technika powszechnie znana jako DGPS, 
która daje dokładność pozycjonowania między 0,5 a 5 m. Używana 
w przybrzeżnej nawigacji morskiej, do pozyskiwania danych GIS, w rol-
nictwie precyzyjnym itp.

3. Pozycjonowanie przy wykorzystaniu fazy różnicowej. Daje dokładność 
od 5 cm do 20 mm. Technika używana przede wszystkim do zadań 
geodezyjnych i do precyzyjnego sterowania maszynami.

autonomiczna nawigacja. Wszystkie dane wyznaczane za pomocą 
sygnału GPS są oparte wyłącznie na pomiarze odległości od satelitów do 
odbiornika GPS na Ziemi, określonej w sposób bezpośredni. Odległość do 
każdego satelity może być określona przez korzystanie wyłącznie z odbiornika 
GPS. Podstawową zasadą wyznaczenia pozycji jest wcześniej już dokładnie 
opisana metoda resekcji, którą powszechnie wielu geodetów wykorzystuje 
w swojej pracy. 
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rysunek 2.8.5. Przecięcie wyimaginowanych sfer umożliwia wyznaczenie 
położenia odbiornika. 
Źródło: Yuri et al. 20117. 

Jeżeli znana jest odległość od trzech punktów wysyłających sygnał w sto-
sunku do własnej pozycji, można określić swoją pozycję. Z odległości do 
określonego satelity wynika pozycja odbiornika, który musi znajdować się 
w pewnym punkcie na powierzchni wyimaginowanej sfery, która ma swój 
środek w miejscu satelity na orbicie. Promień tej sfery to odległość od sate-
lity nadającego sygnał. Ze względu na pewne błędy wynikające z przepływu 
sygnału, wielkość ta nosi nazwę pseudoodległości. Punkt powstały z prze-
cięcia trzech wyimaginowanych sfer stanowi miejsce lokalizacji odbiornika 
nawigacji satelitarnej.

Z technicznego punktu widzenia zaletą stosowania pozycjonowania sateli-
tarnego jest niewielka liczba zmiennych. Znając wartości tylko pseudoodległości 
i czas, w którym sygnał dociera od satelity do odbiornika można zbudować 
prosty do rozwiązania układ równań z trzema niewiadomymi. Zatem do po-
prawnego jego rozwiązania potrzebne są cztery niewiadome: pozycja (X, Y, Z) 
i czas przejścia sygnału. Obserwacja czterech satelitów daje cztery równania, 
które można rozwiązać, umożliwiając określenie aktualnego położenia.

obliczenie odległości do satelity
Aby obliczyć odległość do satelity stosuje się jedną z zasad ruchu Isaaca 

Newtona:
odległość = prędkość x czas

7 GLONASS developing strategies for the future. Yuri et al. 2011. Valeriy S, Grigory S, 
Vyacheslav D, Alexander P, Sergey K. In: GPS World Magazine. April 2011. p. 42–49
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Na przykład, możliwe jest obliczenie odległości, jaką przebył pociąg, jeżeli 
znana jest prędkość, z jaką się on przemieszczał oraz czas, w którym przebył 
drogę z tą prędkością. Podobnie przedstawia się sprawa w przypadku nawigacji 
satelitarnej. Odbiornik GPS ma zakodowaną prędkość przemieszczania się fali 
radiowej. Fale radiowe poruszają się z prędkością światła, ok. 290 000 km/s, 
zatem znana jest prędkość. Drugim składnikiem koniecznym do obliczeń jest 
czas potrzebny na przejście sygnału radiowego z satelity do odbiornika GPS. 
Jest to trudniejsze do obliczenia, ponieważ trzeba wiedzieć, kiedy sygnał 
radiowy opuścił satelitę i kiedy dotarł do odbiornika. 

Jak wspomniano wcześniej, sygnał wysyłany z satelity zawiera dwa mo-
dulowane kody: C/A i P. Kod C/A jest oparty na czasie podanym przez bardzo 
dokładny zegar atomowy umieszczony w satelicie. Odbiornik GPS po wykryciu, 
z jakiego satelity dochodzą do niego sygnały C/A, generuje własny sygnał 
naśladujący sygnał docierający z satelity. Jest to możliwe, ponieważ posiada 
on własny zegar kwarcowy, który właśnie w tej sytuacji wykorzystany zostanie 
do tworzenia kodu pasującego do kodu odebranego z satelity. Dopasowując 
dwa sygnały – jeden pochodzący z satelity, drugi wygenerowany –przez zegar 
odbiornika GPS możliwe jest dopasowanie ich przebiegów.

Kod C/A jest cyfrowym kodem „pseudolosowym”, w rzeczywistości nie 
jest losowy i powtarza swoje sekwencję tysiąc razy na sekundę. Porównując 
czas, jaki upływa pomiędzy podobnymi wartościami dwóch sygnałów C/A, 
można obliczyć ile czasu zabiera jego dotarcie do odbiornika. W ten sposób 
obliczany jest czas potrzebny na przejście sygnału radiowego z satelity do 
odbiornika GPS. Wystarczy przeprowadzić proste wyliczenia i znana jest już 
szukana odległość. 

Źródła błędów
Przyjęto, że pozycja uzyskana z GPS jest bardzo dokładna i wolna od 

błędów, ale w rzeczywistości istnieje kilka źródeł błędów, które pogarszają 
pozycję GPS – z teoretycznych kilku metrów do dziesiątek metrów. Te źródła 
błędów to: 

1. opóźnienia jonosferyczne i atmosferyczne, 
2. błędy zegara satelitarnego i odbiornika,
3. wielościeżkowość (ang. multipath), 
4. rozmycie precyzji, 
5. selektywna dostępność (S/A), 
6. blokady dokładności (ang. anti spoofing, A-S). 

1. opóźnienia atmosferyczne. Gdy sygnał satelitarny przechodzi przez 
jonosferę – zjonizowaną warstwę atmosfery, ulega spowolnieniu i ugięciu 
(rys. 2.8.6), a efekt jest podobny do światła załamanego w szklanej szybie 
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lub pryzmacie. Wartość opóźnienia sygnału przechodzącego przez jonosferę 
zależy od drogi, którą musi przebyć sygnał i od jej gęstości. 

rysunek. 2.8.6. załamanie sygnału GPs przechodzącego przez jonosferę 
i wynikający z tego błąd lokalizacji. 
Źródło opracowanie własne, na podstawie: http://www.vast.ac.vn.

Opóźnienia atmosferyczne mogą wprowadzać błąd w obliczaniu odległości 
od źródła sygnału, przez znaczący wpływ na jego prędkość (światło ma stałą 
prędkość tylko w próżni). Dodatkowym problemem jest fakt, że jonosfera 
nie powoduje jednak stałego i jednakowego opóźnienia sygnału. Na wielkość 
opóźnienia spowodowanego przez jonosferę wpływa wiele czynników. Pierwszy 
z nich, to położenie satelity nad horyzontem. Sygnały z satelitów umieszczo-
nych na niewielkiej wysokości będą bardziej podatne na wpływ zakłóceń niż 
sygnały z satelitów widocznych wyżej nad horyzontem. Wynika to z większej 
odległości, którą musi pokonać sygnał przechodzący przez atmosferę (rys. 2.8.7). 
W przypadku satelitów umieszczonych nisko nad horyzontem droga sygnału 
przechodzącego przez jonosferę jest znacznie dłuższa niż w przypadku sygnału 
odbieranego z satelity umieszczonego wysoko. Błąd powstający w tym przypad-
ku związany jest z opóźnieniem odbioru sygnału satelitarnego, wynikającego 
z dłuższego czasu przechodzenia przez jonosferę. W efekcie podawana odległość 
odbiornika GPS od satelity jest dłuższa niż w rzeczywistości. 

na gęstość jonosfery wpływa słońce. Dlatego w nocy wpływ jonosfery 
na powstawanie błędów pozycjonowania jest znacznie mniejszy. Natomiast 
w ciągu dnia słońce powoduje zwiększenie tego efektu, jeszcze dodatkowo 
spowalniając sygnał. Wielkość, o którą zwiększa się gęstość jonosfery zmienia 
się w zależności od tzw. cykli słonecznych (aktywności plam słonecznych). 
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Aktywność plam słonecznych osiąga szczytowe wartości co około 11 lat. Od 
2019 roku (czasu pisania tej publikacji), najbliższy termin następnego szczytu 
aktywności słońca (maksimum emisji energii słonecznej) to około 2022 rok. 
Dodatkowo rozbłyski słoneczne mogą również występować losowo i mieć 
wpływ na jonosferę. 

Do złagodzenia błędów jonosferycznych można użyć jednej z dwóch me-
tod. Pierwsza metoda, polega na uśrednieniu wpływu zmniejszenia prędkości 
światła spowodowanego przechodzeniem sygnału przez jonosferę, poprzez 
wprowadzenie współczynnika korekcyjnego. Współczynnik korekcji można 
następnie zastosować do obliczeń odległości. Ponieważ współczynnik ten 
związany jest ze zmierzoną wartością średnią opóźnień, nadal nie eliminuje 
błędu, ale znacznie zmniejsza jego wartość. Ta metoda nie jest, zatem opty-
malnym rozwiązaniem do łagodzenia błędów jonosferycznych. Druga metoda 
polega na wykorzystaniu odbiorników GPS o „podwójnej częstotliwości”. 
Takie odbiorniki mierzą częstotliwości L1 i L2 sygnału GPS. Wiadomo, że 
gdy sygnał radiowy przechodzi przez jonosferę zwalnia o wartość odwrotnie 
proporcjonalną do jego częstotliwości. Zatem, jezeli czasy przybycia obu 
sygnałów zostaną porównywane, można dokonać dokładnego oszacowania 
opóźnienia. Należy pamiętać, że jest to możliwe tylko w przypadku odbiorni-
ków GPS o „podwójnej częstotliwości”. Nadal, jednak większość odbiorników 
do nawigacji posiada tylko pojedynczą częstotliwość.

rysunek 2.8.7. Wpływ położenia satelity nad horyzontem na zmianę prędkości 
rozchodzenia sygnału GPs. 
Źródło opracowanie własne, na podstawie: http://www.vast.ac.vn.
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Para wodna zawarta w atmosferze może również wpływać na sygnał GPS. 
Efekt ten może powodować poważne błędy przy określaniu położenia, ale 
taki błąd można zmniejszyć, stosując odpowiednie modele atmosferyczne, 
odnoszące się do zmian okresowych wilgotności.

2. Błędy zegara satelitarnego i odbiornika. Nawet, jeśli zegary umiesz-
czone w satelicie są bardzo dokładne (do około 3 nanosekund), czasami nie-
znacznie dryfują i powodują małe błędy, wpływające jednak na dokładność 
określenia położenia odbiornika. Departament Obrony USA monitoruje zegary 
satelitarne za pomocą Segmentu Kontrolnego i może skorygować wszelkie 
znalezione dryfy.

3. Błędy wielościeżkowości. Wielościeżkowość występuje, gdy antena 
odbiornika znajduje się blisko dużej powierzchni odbijającej (rys. 2.8.8a), 
takiej jak jezioro lub budynek. Sygnał satelitarny nie przemieszcza się bez-
pośrednio do anteny, ale najpierw uderza w pobliski obiekt i odbity trafia 
do anteny, tworząc fałszywy pomiar. Odbiorniki satelitarne wykonują pomiar 
położenia co ok. 1 sekundę i na podstawie kilku pomiarów obliczają wartość 
średnią. Wobec tego, jeżeli docierający sygnał odczytywany jest jako sygnał 
o różnej długości, wyliczona odległość będzie średnią z wartości L1, L2 i L3. 
Wielościeżkowość może być zmniejszona dzięki zastosowaniu specjalnych 
anten GPS (rys. 2.8.8b), które zawierają dużą płaszczyznę odbiorczą (okrągły, 
metalowy dysk o średnicy około 50 cm), dzięki temu uniemożliwiają dotarcie 
odbitych sygnałów pochodzących z niskiej wysokości do anteny. Dla najwyższej 
dokładności preferowanym rozwiązaniem jest użycie anteny pierścieniowej. 

rysunek 2.8.8. Powstawanie błędu wielościeżkowosci: a) odbicia od przeszkód 
stałych, b) antena pierścieniowa ograniczająca wpływ efektu wielościeżkowości.
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Antena pierścienia (rys. 2.8.8b) o wysokich właściwościach tłumiących od-
bite sygnały, posiada 4 lub 5 koncentrycznych pierścieni wokół anteny, które 
wychwytują wszelkie sygnały pośrednie. Błąd wielościeżkowości wpływa 
tylko na wysoką dokładność pomiaru typu pomiarowego. Proste podręczne 
odbiorniki nawigacyjne nie stosują takich technik.

4. zmniejszenie geometrycznej dokładności (rozmycie precyzji), opisane 
jest współczynnikiem geometrycznej dokładności (ang. Dilution of Precision 
– DOP) i jest miarą wpływu geometrii rozmieszczenia satelitów na dokładność 
pomiaru położenia. Wartość błędu uzależniona jest od wzajemnego położenia 
satelitów względem siebie. DOP może zwiększyć efekt błędów odległości 
satelitarnej. Zasadę powstawania błędu najlepiej ilustruje rysunek 2.8.9.

rysunek 2.8.9. zmniejszenie geometrycznej dokładności pomiaru: a) sygnał 
odbierany z satelitów znajdujących się w dobrej odległości, b) satelity zbyt 
blisko siebie. Błąd pomiaru zaznaczony kolorem zielonym. 

Na obliczoną odległość od satelity mają wpływ odległości na orbicie 
pomiędzy satelitami. Jak wspomniano, dokładność wyznaczenia położenia 
odbiornika wyznaczana jest z pewną dokładnością – w postaci dwóch kon-
centrycznych okręgów (rys. 2.8.9). Gdy odbierany przez odbiornik sygnał 
pochodzi z dobrze umieszczonych względem siebie satelitów (rysunek 2.8.9a), 
wyznaczone położenie jest obszarem ograniczonym przecięciem się linii gra-
nicznych dokładności pomiaru i mieści się wewnątrz obszaru zaznaczonego 
na rysunku kolorem zielonym. W takim przypadku, wypadkowa wartość 
określenia błędu położenia jest względnie mała. Gdy satelity są blisko siebie, 
obszar zaznaczony na rysunku 2.8.9b zwiększa swój rozmiar, zwiększając 
niepewność określenia pozycji.

Różne są źródła pojawienia się błędów wynikających ze zmniejszenia 
geometrycznej dokładności (DOP):

 R VDOP – pionowe zmniejszenie dokładności, powoduje zmniejszenie 
dokładność w kierunku pionowym,
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 R HDOP – poziome zmniejszenie dokładności, powoduje pogorszenie 
dokładności w kierunku poziomym,

 R PDOP – pozycyjne zmniejszenie dokładności, powoduje pogorszenie 
dokładności przestrzennej (3D),

 R GDOP – ogólny współczynnik geometrycznej dokładności, powoduje 
pogorszenie dokładności przestrzennej i pomiaru czasu (nazywany 4D).

Najbardziej efektywną poprawę przy błędach typu DOP, o którym należy 
wiedzieć, jest unikanie i korekta błędu GDOP, ponieważ jest on kombinacją 
wszystkich wymienionych wyżej współczynników. Niektóre odbiorniki obliczają 
jednak współczynniki PDOP lub HDOP, które nie zawierają komponentu, jakim 
jest czas. Najlepszym sposobem zminimalizowania efektu GDOP jest obser-
wacja jak największej liczby satelitów. Należy jednak pamiętać, że sygnały 
z satelitów o niskiej wysokości nad horyzontem wnoszą zazwyczaj innego 
typu błędy pomiarowe. Ogólnie mówiąc, podczas pomiarów współrzędnych 
za pomocą odbiornika GPS najlepiej jest obserwować satelity znajdujące 
się przynajmniej 15° nad horyzontem. Najbardziej dokładna pozycja będzie 
możliwa do wyliczenia, jeżeli wartość współczynnika GDOP będzie niska 
(zwykle 8 lub mniej).

5. selektywna dostępność (s/a), funkcja polegająca na programowym 
ograniczeniu dokładności dla użytkowników nie będących docelowymi od-
biorcami systemu (cywilnych). Funkcja została w 2000 roku wyłączona. 

6. Blokada wprowadzania błędów dokładności (ang. anti spoofing, A-S). 
System uniemożliwiający wykorzystanie przez odbiorniki nawigacji „podro-
bionych” sygnałów pozycjonujących emitowanych przez innych nadawców 
niż określone satelity. 

2.8.3. Podniesienie dokładności pomiarów

Każdy sygnał odbierany przez urządzenie GPS obarczony jest dużą daw-
ką błędu, wynikającego np. ze zbyt bliskiego położenia satelitów, których 
sygnał został wykorzystany do obliczeń, różnej prędkości rozchodzenia się 
sygnału w atmosferze, błędów położenia samych satelitów. Ponadto istnieje 
konieczność wyliczania na bieżąco odległości od satelitów, co stanowi dodat-
kowe źródło błędów. W przypadku satelitów poruszających się po orbitach, 
wyznaczenie dokładnej odległości od nich jest stosunkowo trudne. W celu 
uzyskania wyższych dokładności konieczne jest wprowadzenie poprawki 
korekcyjnej otrzymanego sygnału. Jedną z metod zwiększenia dokładności 
określenia położenia, jest ustalenie położenia odbiornika wzorcowego GPS 
na Ziemi i sprawdzenie, jakie położenie tego odbiornika jest pokazywane 
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przez poszczególne satelity. Różnica pomiędzy położeniem wskazywanym 
przez satelitę a rzeczywistym położeniem odbiornika jest właśnie różnicą 
wynikającą z błędów odbioru sygnału satelitarnego. Odbiornik wzorcowy 
wysyła sygnał informujący o różnicy jego położenia w stosunku do sygnału 
obliczonego z bieżącego satelity, sygnał ten odebrany przez inne urządzenia 
naziemnie służy do obliczenia w ich przypadku poprawki korekcyjnej dla 
urządzeń mobilnych. 

Systemy pracujące według wyżej wymienionej zasady noszą nazwę sys-
temów RTk (ang. Real Time Kinematic). W wielu przypadkach otrzymanie 
poprawki korekcyjnej polega na wynajęciu sygnału z już istniejącej stacji 
bazowej lub ustawieniu własnej stacji bazowej (referencyjnej), która po pew-
nym czasie pracy w jednym miejscu jest w stanie dokładnie określić swoje 
położenie korzystając z sygnału GPS satelity. Po uznaniu własnego położenia, 
jako wystarczająco dokładnego, każdy kolejny sygnał określenia jej pozycji 
porównywany jest do obliczonego wcześniej położenia wzorcowego i dla 
niego wyliczana jest poprawka korekcyjna. Poprawka wysyłana jest przez 
współpracującą ze stacją jednostkę nadawczą, jako sygnał radiowy, który 
odbierany jest przez umieszczoną na pojeździe antenę radiową.

W zależności od ukształtowania terenu lokalna stacja RTK wysyła sygnał, 
który może być odbierany w promieniu do 30 km. Obecnie często w centrum 
gospodarstwa znajduje się stacja RTK z wysoko umieszczonym masztem 
nadawczym sygnału poprawki różnicowej, odbieranym na wszystkich po-
lach znajdujących się w zasięgu stacji. Dzięki temu można uzyskać wysoką 
dokładność bez konieczności zakupu tej usługi u zewnętrznego dostawcy. 
Należy jednak wcześniej zainwestować w zakup lub wypożyczenie samej 
stacji RTK. 

Również usługowo udostępniany jest sygnał RTK z jednego gospodar-
stwa dla innych użytkowników. Niedogodnością systemu RTK jest konieczna 
widoczność przynajmniej 5 satelitów do poprawnej jego pracy. Korzystanie 
z sygnału RTK od dostawcy zewnętrznego (np. ASG-EUPOS) jest w wielu 
miejscach niemożliwe i kosztowne ze względu na ukształtowanie terenu. Na 
przykład, dostawca ASG-EUPOS, będący jednym z regionalnych dostawców 
sygnału poprawki różnicowej posiada sieć ponad 100 stacji referencyjnych 
rozmieszczonych na terenie Polski, dostarczających sygnału RTK. 

Inną metodą dostarczania poprawki różnicowej jest metoda PPP (ang. 
Precise Point Positioning). Różnica w porównaniu do poprzedniego rozwiąza-
nia polega na wysyłaniu poprawki opisującej położenie informacji o błędach 
w położeniu orbit satelitów i błędach zegarów umieszczonych w satelitach. 
Sygnał korekty podawany jest do satelitów geostacjonarnych, które wysyłają 
ten sygnał na Ziemię i dalej jest on odbierany przez system naziemny.
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rysunek 2.8.10. Przykład działania systemu korekcyjnego PPP.

Metoda dostarczania poprawki różnicowej PPP ma jednak kilka wad. Jed-
ną z nich jest możliwość zaniku sygnału korekcyjnego w przypadku wysokiej 
i gęstej zabudowy, gdy odbiornik nie będzie widział satelity geostacjonarnego. 

wAAS (ang. Wide Area Augmentation Service). Jednym z najbardziej po-
pularnych rozwiązań podniesienia dokładności pomiarów jest WAAS, który 
jest bezpłatnym sygnałem DGPS. Pracuje wykorzystując 38 stacji bazowych 
umieszczonych na Ziemi. Odbierają one sygnały wysyłane przez satelitę. Po 
obliczeniu poprawki położenia, wysyłają ten sygnał do umieszczonych na 
orbicie satelitów geostacjonarnych. Satelity wzmacniają sygnał i przesyłają 
go ponownie na Ziemię, gdzie odbierany jest przez naziemne systemy GPS. 
Zasięg odbioru sygnału poprawki obejmuje Amerykę Północną i Atlantyk.

EGNOS – bezpłatny, europejski odpowiednik systemu WAAS. Obejmuje 
zasięgiem wszystkie kraje europejskie oraz północną część Afryki i Bliski 
Wschód. 

omnistar – jest płatnym źródłem poprawki korekcyjnej. Działa podobnie 
jak WAAS, jednak do jego emisji na Ziemię wykorzystywane są prywatne 
satelity geostacjonarne. Odbiorca po wykupieniu abonamentu czasowego 
dostaje dekoder, który rozszyfrowuje zakodowane sygnały wysyłane z satelity. 
W zależności od wykupionego abonamentu, jakość uzyskiwanej poprawki 
pozwala na osiągniecie różnej dokładności określenia pozycji. Podstawowa 
dokładność uzyskiwana po wykupieniu opcji VBS jest porównywalna z do-
kładnością otrzymywaną wyniku odbioru sygnału WAAS. Dwuzakresowe od-
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biorniki sygnału OmniSTAR oferują możliwość uzyskania większej dokładności 
pomiaru położenia. System OmniSTAR-XP pozwala osiągnąć dokładność do 
20 cm, OmniSTAR-HP do około 10 cm, a OmniSTAR-G2 – 2,5-5 cm.

john Deere starFire – płatny system oferowany przez firmę John Deere. 
Pracuje podobnie jak OmniSTAR, jednak w celu podniesienia dokładności 
pomiaru położenia wykorzystuje przesuniecie fazowe sygnałów L1 i L2 jako 
wskaźnik służący do oceny błędu. Sygnał korekcyjny jest bezpośrednio do-
starczany do odbiorników StarFire umocowanych na pojazdach. John Deere 
oferuje dwie dokładności przy odbiorze sygnału poprawki: SF1 pozwala na 
osiągniecie dokładności 25 cm i SF2 – położenie określane jest z dokładno-
ścią do 2 cm.

range Point rtX – sygnały korekcyjne dostarczane przez TRIMBLE, sygnał 
poprawki korekcyjnej dostarczany przez satelity. Dokładność pozycjonowania 
przy wykorzystaniu poprawki Range Point RTX wynosi 15 cm. 

centerPoint rtX – System korekcji Trimble dostarcza poprawki korekcyj-
nej w systemie PPP. Dokładność pozycjonowania wynosi ok. 3,8 cm. Sygnał 
korekcyjny jest rozsyłany przy wykorzystaniu sieci komórkowych lub sygnału 
z satelity geostacjonarnego. 

W tabeli 2.8.1 przedstawiono przeciętne wartości błędu w zależności od 
źródła jego pochodzenia. Dane zawarte w tabeli mogą służyć przy ocenie 
wyboru metod ich eliminowania w zależności od wymaganej dokładności 
określenia pozycji.

tabela 2.8.1. Źródła błędów przy odbiorze sygnału GPs i ich wpływ na 
określenie dokładności (wartości średnie)

Źródło błędu Błąd pomiaru położenia [m]
Opóźnienie jonosferyczne 4 do 20 
Opóźnienie troposferyczne 1 do 3 
Błąd zegara satelity 2,1
Błąd efemeryd. Różnica pomiędzy teoretycznym 
położeniem satelity o rzeczywistym 

2,0

Odbicia od przeszkód (np. zanieczyszczenie) 1,4
Błąd odbiornika 0,5

Źródło: materiały firmy TOPCON

sygnały poprawki GsM i FM. Obecnie do wysyłania płatnej poprawki 
korekcyjnej wykorzystywane są również stacje GSM i stacje przekaźnikowe 
fal UKF. Zasada działania i osiągane dokładności pozycjonowania są zbliżone 
do RTK. Różnica polega na innej częstotliwości wysyłanego sygnału poprawki. 
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W tabeli 2.8.2 przedstawiono dokładność pozycjonowania obiektu przy 
wykorzystaniu poprawek korekcyjnych wysyłanych przez różne systemy.

tabela 2.8.2. Dokładność pozycjonowania w zależności od źródła poprawki

Wspoma-
ganie Do-
kładnośći

WAAS/
EGNOS 
OmniSTAR 
HP

WAAS/
EGNOSS 
L1/L2 

WAAS/
EGNOS 
OmniSTAR 
XP/HP

RTK Omni-
STAR XP/
HP
L1/L2

RTK lub 
NTRIP 
OmniSTAR 
XP/HP L1/
L2

Dokładność 30 cm 
10 cm

6 cm 30 cm
10 cm

2 cm (po-
jazd) i 2 cm 
(narzędzie) 

2 cm (po-
jazd) 2cm 
(narzędzie)

Źródło: Materiały firmy TOPCON

W tabeli 2.8.3 przedstawiono możliwości wykorzystania wybranych sys-
temów pozycjonowania do określonych zabiegów agrotechnicznych.

tabela 2.8.3. Dopasowanie dokładności pozycjonowania do wykonywanych 
zabiegów

Dokładność

Od-
biornik 
GNSS

eGnos/
omni-
STAR

range-
Point 
rtX

omni-
STAR 

Gnss/
XP

center-
Point 
rtX

omni-
star HP/

RTk

30-45 
cm 20 cm 15 cm 10-12 

cm 4 cm 2,5 cm

Aplikacja ● ● ● ● ● ●
Opryski ● ● ● ● ● ●
Nawożenie ● ● ● ● ● ●
Uprawa ● ● ● ● ● ●
Mapowanie ● ● ● ● ● ●
Koszenie ● ● ● ● ●
Zbiór ziarna ● ● ●
Siew ● ● ●
Pielenie ● ●
Tworzenie redlin ● ●
Precyzyjne sadzenie ● ●
Uprawa pasowa ● ●

Źródło: Materiały firmy Claas
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Jednym z rozwiązań wykorzystania sygnału o najwyższej dokładności jest 
wspomagane prowadzenie pojazdu. Składa się ono z kilku zespołów bazowych 
(dokładniej zostaną omówione w następnych rozdziałach:

 R jednostki sterującej (GCU) zawierającej: system przetwarzania sygnału 
pozycjonującego, moduł diagnostyki i komunikacji GSM umożliwiający 
wysyłanie komunikatów o stanie pracy agregatu i odbieranie poprawek 
korekcyjnych (GNSS), wyświetlacza diagnostycznego,

 R siłownika sterującego kołem kierowniczym,
 R zespołu anten odbiorczych składających się z anten odbierających sy-

gnał L1/G1/L2/G2 systemu GLONASS i GPS; opcjonalnie możliwe jest 
umieszczenie anteny do odbioru sygnału ze stacji RTK,

 R kolorowego monitora z ekranem dotykowym przedstawiającym para-
metry pracy agregatu, ścieżki przejazdów oraz monitorującego pracę 
współpracujących z ciągnikiem maszyn i narzędzi,

 R zestawu montażowego. 

2.9. telematyka w rolnictwie

Producenci sprzętu i wyposażenia rolniczego postrzegani są głównie, jako 
dostawcy produktów materialnych. Obsługa serwisowa sprzętu ograniczała 
się do dostaw części zamiennych i napraw. Wprowadzenie bezprzewodowych 
technologii transmisji danych umożliwiło zbieranie danych bezpośrednio 
z maszyn znajdujących się w trakcie pracy. Uzyskane w ten sposób dane 
mogą być następnie wykorzystane do budowy systemu zarządzania serwisem 
i maszynami. Możliwość wykorzystania danych zebranych w sposób zdalny 
przyczyniła się do rozwoju technologii pobocznych, wykorzystujących systemy 
telematyczne. 

Termin „telematyka” utworzono z połączenia sylab słów TELEkomuni-
kacja i inforMATYKA. Pierwszy człon – „tele” – oznacza działanie na odle-
głość, a drugi – „matyka” – nawiązuje do wykorzystania informatyki przy 
przekazywaniu danych. Telematyka jest technologią transmisji danych przy 
wykorzystaniu sieci bezprzewodowych. Telematyka obejmuje precyzyjne 
rozwiązania, wprowadzające automatyzację w podejmowaniu decyzji lub 
umożliwiające działania na odległość. Jest to zgodne z podstawową kon-
cepcją rolnictwa 4.0, polegającą na tym, że rolnik nie powinien np. równo-
miernie dozować nasiona i nawozy na całym polu, lecz indywidualizować 
ich aplikacje w zależności od potrzeb. 

Współczesne urządzenia telematyczne, które umożliwiają łączenie, zarzą-
dzanie i analizowanie danych pozwalają rolnikom zwiększyć plony i podnieść 
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swoją konkurencyjność, poprawić wydajność operacyjną, zmniejszyć „ślad 
ekologiczny” rolnictwa XXI wieku, znacznie zwiększyć szybkość dostaw oraz 
szybko określić pochodzenie produktów rolnych. Cyfrowe rolnictwo umożliwia 
rolnikom ciągłe monitorowanie dokładnej ilości wody i nawozów wymaga-
nych przez rośliny uprawiane w danym miejscu. Ostrzega rolników o nagłych 
zmianach warunków pogodowych lub przybyciu pasożytów i owadów, które 
można szybko wyeliminować przez zastosowanie środków zaradczych, wy-
korzystując precyzyjne opryskiwacze lub drony.

rysunek 2.9.1. Przykład rozwiązania do pomiaru warunków temperaturowych 
w redlinach upraw szparagów. 
Źródło: prezentacja: J.H.Spath, Unsereprespective auf die Digitale Vernetzung im Pflanzenbu. 
Materiały firmy Bosch.

Na rysunku 2.9.1 przedstawiono prosty system monitorowania temperatu-
ry wewnątrz redlin szparagów, wykorzystujący system telematyczny. Szparagi 
do poprawnego rozwoju wymagają utrzymania określonej temperatury we-
wnątrz redliny. W celu szybkiego nagrzewania się ziemi stosuje się przykrycie 
z ciemnej folii. Pracownicy codziennie sprawdzają temperaturę wewnątrz 
redliny i w przypadku zbytniego nagrzania się podłoża odkrywają folię. Ze 
względu na zróżnicowanie warunków środowiskowych nagrzewanie redlin 
nie jest równomierne. Dlatego czynność monitorowania temperatury jest 
jednym z bardziej uciążliwych zabiegów. System przedstawiony na rysunku 
2.9.1 pozwala na obserwację zmian temperatury w sposób ciągły. Zmierzo-
ne wartości zapisywane są w bazie danych systemu i następnie mogą być 
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wczytane do komputera użytkownika lub na jego telefon przenośny. Kluczem 
systemu jest czujnik podłączony do układu transmisji danych wyposażonego 
w moduł GSM z kartą SIM. Sygnały przesyłane są w półgodzinnych odstępach 
do serwera, który umieszcza je w „chmurze danych”. Użytkownik, mając 
dostęp do internetu, może zalogować się na stronie internetowej dostawcy 
usługi monitoringu i pobrać dane dotyczące przebiegu zmian temperatury 
w redlinach. W przypadku zainstalowania odpowiedniej aplikacji, dane są 
ściągane automatycznie, alarmując, w przypadku gdy zostanie przekroczo-
na dopuszczalna temperatura wewnątrz redlin lub jeżeli dynamika wzrostu 
temperatury wewnątrz redliny grozi w krótkim czasie przekroczeniem stanów 
dopuszczalnych. Przedstawione wyżej rozwiązanie pokazuje istotę wyko-
rzystania zdolności zdalnej transmisji danych i możliwości automatycznego 
wnioskowania przez algorytmy pracujące w zewnętrznych bazach danych, 
jakimi są „chmury”. 

Przedstawiony wyżej system telematyczny realizuje tylko zadanie mo-
nitoringu. Bardzo rozbudowane systemy telematyczne mogą pełnić wiele 
dodatkowych funkcji. Na rysunku 2.9.2 przedstawiono system telematyczny 
monitorujący maszyny pracujące w gospodarstwie. System ten podzielony 
jest na dwie funkcjonalne części. Cześć lokalna, której elementy umieszczone 
są u użytkownika i cześć zewnętrzna, działająca po stronie dostarczyciela 
usługi telematycznej. Dane dotyczące parametrów urządzeń istotnych dla 
funkcjonowania maszyn za pomocą systemu zdalnej transmisji danych (np. 
GSM) są cyklicznie przesyłane do serwera użytkownika. Zadaniem algorytmu 
funkcjonującego w serwerze jest wstępna analiza danych oraz dostarczanie 
użytkownikowi informacji o warunkach i parametrach maszyn znajdujących 
się w systemie. Dane te są następnie wysyłane do serwera zewnętrznego 
przy wykorzystaniu sieci internetowej. Zadaniem serwerów zewnętrznych 
jest diagnozowanie występujących w maszynach problemów technicznych, 
parametrów pracy oraz wstępna ocena konieczności przeprowadzenia prac 
serwisowych wynikających z normalnej eksploatacji. 

W przypadku awarii sprzętu, na podstawie danych zebranych z szyny CAN 
możliwa jest wstępna diagnoza oraz w niektórych przypadkach zmiana lub 
poprawa parametrów pracy maszyn. Ponieważ do serwera zewnętrznego 
dostarczane są informacje pochodzące również od innych użytkowników, 
możliwa jest ocena stanu technicznego większej liczby maszyn pracujących 
w podobnych warunkach. Dzięki temu można wychwycić usterki i problemy 
pojawiające się lokalnie, a wynikające ze specyfiki terenu lub upraw, w których 
wykorzystywane są maszyny. Zbiorcze dane pozwalają producentom na ciągłe 
monitorowanie i poprawę konstrukcji elementów, które najczęściej ulegają 
uszkodzeniom w danym rejonie. 
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rysunek 2.9.2. Idea systemu i schemat funkcjonalnego systemu telematycznego. 
Źródło: materiały firmy Valtra.

2.9.1. zadania do realizowane przez systemy telematyczne

zdalna diagnostyka. Diagnostyka maszyn i pojazdów jest zwykle potrzebna 
wtedy, gdy praca urządzeń wskazuje na występujące usterki. Szczególnym 
przypadkiem jest sytuacja, która się pojawia tylko w czasie pracy pod ob-
ciążeniem, w warunkach polowych. Bez dostępu do maszyny znalezienie 
przyczyny wadliwej jej pracy może być poważnym problemem. 

Zwykle proces wykrywania usterki przebiega według następującego al-
gorytmu:

1. Stwierdzenie awarii – odbiegające od standardu działanie elementu, 
układu lub systemu (np. wzrost temperatury płynu chłodzącego).

2. Wykrywanie przyczyny – wewnętrzne, wbudowane systemy diagno-
styczne, które monitorują odchyłki i analizują informacje dostarczane 
z innych urządzeń kontrolnych (komunikat na wyświetlaczu informujący 
o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury płynu chłodzącego). 

3. Diagnoza – analiza zebranych danych z systemu wbudowanego wsparta 
danymi historycznymi zebranymi wcześniej nawet u innych użytkowni-
ków. Informacja, która wskazuje „co jest złe”, ale nie wskazuje przyczyny. 
Pojawia się np. komunikat: awaria przepływu cieczy chłodzącej. 
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4. Identyfikacja, naprawa – niezbędne działania, które należy podjąć na 
podstawie zebranych danych diagnostycznych, np. wymienić czujnik 
temperatury cieczy. Ponownie uruchamiana jest analiza wcześniej 
zebranych informacji. Do użytkownika wysyłany jest komunikat o moż-
liwości i warunkach wykonania naprawy. W przypadku akceptacji przez 
użytkownika proponowanego rozwiązania problemu uruchamiana jest 
procedura naprawcza. 

rysunek 2.9.3. system zdalnej diagnostyki i usuwania awarii u klienta. 
Źródło: materiały John Deere.

W bardziej złożonych przypadkach awarii ustalenie przyczyny usterki może 
przebiegać dwiema drogami (rys. 2.9.3). Pierwsza ma miejsce wtedy, gdy 
operator maszyny kontaktuje się telefonicznie z serwisem i problem technicz-
ny jest diagnozowany na podstawie informacji uzyskiwanych od operatora. 
Zwykle jednak operator nie dysponuje specjalistycznym oprzyrządowaniem 
pomiarowym, dlatego liczba danych, które docierają do serwisanta jest 
ograniczona. Drugą opcją jest przyjazd ekipy naprawczej do zdiagnozowania 
i naprawy urządzenia, jest to kosztowna procedura. Systemy telematyczne 
mogą być wykorzystane do pozyskiwania informacji przydatnych do zdalnego 
wykrywania usterek. Dane zdalnie przesyłane mogą zawierać informacje uzy-
skiwane z szyny danych i poszczególnych czujników i sensorów oraz odczyty 
błędów wykrywanych przez system diagnostyczny. 

Instalacja nowych wersji oprogramowania. Wprowadzanie zmian w opro-
gramowaniu maszyn rolniczych jest pewnym wyzwaniem logistycznym, wy-
nikającym ze znacznego rozproszenia maszyn. Brak podłączenia z internetem 
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prowadzi do tego, że każda aktualizacja oprogramowania wymaga działania 
w miejscu, gdzie znajduje się maszyna. Wykorzystanie systemu telematycz-
nego umożliwia uniknięcie zbędnych kosztów. 

zarządzanie maszynami polega na właściwym wykorzystaniu dostępnych 
maszyn i narzędzi przez zmniejszenie działań nieprzynoszących efektów pro-
dukcyjnych (nieplanowane przestoje, niewłaściwy dobór maszyn).

Integracja i optymalizacja pracy. Infrastruktura telematyczna pozwala 
na przesyłanie zadań do maszyn i urządzeń znajdujących się na polu. Wybór 
przydzielonego zadania uzależniony jest np. umiejscowieniem maszyny i dys-
ponowaniem odpowiednich środków, takich jak np. zapas paliwa, odpowied-
nia ilość nawozów w rozsiewaczu. System wymiany danych w konsekwencji 
pozwala również na weryfikację pracy wykonanej przez urządzenia, przez 
raportowanie ścieżek przejazdów i efektywnego czasu pracy. 

ocena i dobór ilości środków ochrony roślin. Możliwość połączenia lokali-
zacji pojazdu na polu z informacjami dotyczącymi warunków środowiskowych 
(takich jak: zasobność gleby i wody) pozwala na optymalizację zastosowanych 
środków produkcji w postaci np. nawozu lub doboru gęstości wysiewu. 

zarządzanie biurem. To optymalizacja zapasów magazynowych, zakupów 
środków produkcji, właściwa gospodarka plonami.

Śledzenie drogi produktów. Informacja o miejscu i drodze, jaką prze-
mieszczają się części zamienne lub urządzenia od magazynu głównego, aż 
do odbiorcy końcowego. 

2.9.2. elementy składowe systemu telematycznego

Wszystkie obecnie dostępne na rynku systemy telematyczne oferują po-
dobne parametry użytkowe. Podstawowy system składa się z: 1) modułu OBU 
– przeznaczonego do zbierania danych i 2) modułu GPS – przeznaczonego do 
określenia położenia pojazdu oraz obserwacji przejazdów współpracującego 
z szyną CAN, umożliwiającą przesyłanie danych. Ostatnim elementem jest 
system transferu danych. Na rynku obecnie wiodącą rolę odgrywa system 
GSM, jednak nadal użytkowany jest dostęp do sieci komórkowej CDMA 
(analogowej). Funkcjonalność systemów telematycznych można podzielić ze 
względu na zadania przez nie realizowane, w tym przypadku, dobór odpo-
wiednich funkcji uzależniony jest od wymagań odbiorcy.

Obecnie na rynku istnieje wielu dostawców usług teleinformatycznych. 
Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze określonego dostawcy, warto 
sprawdzić zakres oferowanych usług. W tabeli 2.9.1 przedstawiono możliwo-
ści systemów telematycznych, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze 
dostawcy systemu telematycznego.
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tabela 2.9.1. zagadnienia związane z wyborem usług telematycznych

zadanie realizowane funkcje
Przesyłanie 
danych

 � wybór dostawcy sygnału sieci komórkowej, ze względu na jakość 
sygnału GSM,

 � sprawdzenie kompatybilności usługi z wybranymi urządzeniami 
sieciowymi; mogą być oferowane dwa standardy GSM/GPRS 
oraz CDMA,

 � czy istnieje opcja wyboru połączenia modemowego albo WiFi,
 � dostępność systemów wzmacniania sygnału, anteny, wzmac-
niacze,

 � koszty subskrypcji transferu danych, stawki za określoną liczbę 
połączeń lub wielkość przesłanych informacji,

 � rodzaje standardu odbieranego sygnału GNSS: GPS, Glonass 
lub Galileo

Monitorowanie 
ruchu pojazdów 
i ostrzeżenia

 � lokalizacja pojazdu,
 � wykorzystanie geograficznych współrzędnych granic pola do 
prawidłowego dozowania środków,

 � ustalenie wstępne wielkości pól przeznaczonych na zabiegi, 
w celu prawidłowego ich wykorzystania,

 � wysyłanie ostrzeżeń do centrali nadzorującej, w przypadku pracy 
poza wyznaczonymi granicami lub wykonywaniem nieplanowa-
nych przestojów

Diagnostyka 
usterek

 � autoryzowany serwis powinien mieć możliwość zdalnego połą-
czenia się z maszyną i obserwacji parametrów jego pracy,

 � serwis powinien mieć możliwość pracy wspomagającej operatora 
sprzętu, w celu wstępnego ustalenia przyczyny usterki

Przesyłanie 
plików danych 

 � automatyczne wysyłanie plików z danym,
 � wykonywanie w sposób ciągły nadpisywania zawartości plików 
w bazie danych,

 � transfer danych, takich jak: linie przejazdów, mapy glebowe, 
mapy plonów, mapy zaleceń, wytycznych

Głównym elementem systemu jest jednostka zarządzająca – OBU (ang. On 
Board Unit), umieszczona w każdym pojeździe lub maszynie, korzystających 
z wymiany danych. Maszyny rolnicze zwykle nie mają własnych jednostek 
zarządzających, jednak w przypadku współpracy z ciągnikiem wyposażonym 
w OBU, cały agregat ma możliwość przesyłania danych. Jednostka zarządza-
jąca współpracuje z szyną CANBUS i dzięki temu ma możliwość zbierania 
danych z czujników pomiarowych i sytemu lokalizacji. Informacje zebrane 
przez OBU mogą być wysłane do serwera zarządzania danymi. Na rysunku 
2.9.4 przedstawiono schemat systemu telematycznego współpracującego 
z parkiem maszynowym. 
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rysunek 2.9.4. schemat systemu telematycznego współpracującego z parkiem 
maszynowym.
Źródło: materiały prasowe New Holland. 

W zależności od potrzeb i możliwości odbiorcy, poszczególne moduły 
mogą być modułami o różnym stopniu zaawansowania technologicznego. 
Ogromną zaletą sytemu jest możliwość instalowania niektórych urządzeń 
w pojazdach starszej generacji. Dzięki temu pojazdy te nie starzeją się 
technologicznie tak szybko. Pojazd, którego praca jest monitorowana wy-
posażony jest zestaw czujników, a dane zbierane z czujników zapisywane są 
co 15 sekund w pamięci układu sterującego (zamontowanego w pojeździe). 
W 5-minutowych odstępach zebrany pakiet danych przesyłany jest za pomo-
cą sieci telefonii komórkowej GSM przez sieć internetową do serwera firmy 
świadczącej usługę (np. Class-Telematics). W serwerze firmy umieszczona 
jest baza danych danego gospodarstwa, w której zgromadzono informacje 
o uprawianych obszarach, użytkowanych maszynach, dawkach nawozów 
i plonowaniu. Przeglądanie zgromadzonych danych jest możliwe po wejściu 
na stronę internetową i wprowadzeniu hasła dostępowego. Dane pomiędzy 
maszynami i bazą danych przesyłane są za pomocą bezpiecznego proto-
kołu SSL, również dostęp do danych z poziomu przeglądarki internetowej 
zabezpieczony jest hasłem. 

Moduł transmisji, którego zadaniem jest gromadzenie i wysyłanie danych 
składa się z: 1) modułu teleserwisowego, którego zadaniem jest gromadzenie 
i wysyłanie danych, 2) karty pamięci i 3) anteny nadawczej GSM (rys. 2.9.5). 
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Moduł podłączany jest do panelu monitora parametrów jazdy i do układu 
prowadzenia równoległego. Dane pomiarowe odczytywane są bezpośrednio 
z szyny CANBUS lub z dodatkowych przetworników, takich jak układy prowa-
dzenia równoległego, czujniki wielkości plonu. W przypadku tego systemu 
możliwe jest zapisywanie i wysyłanie do 35 niezależnych wielkości. Dane za 
pomocą sieci GSM wysyłane są do jednostki centralnej.

rysunek 2.9.5. Moduł transmisji danych systemu telematycznego, 
współpracujący z szyną can maszyny. 
Źródło: https://www.deere.com/en/telematics/mtg4g.

2.10. Komputery diagnostyczne 

Komputery diagnostyczne są jednym z najpopularniejszych narzędzi 
wykorzystywanych w warsztatach naprawczych. W wielu przypadkach jest 
to związane z brakiem dostępu do autoryzowanej sieci informacji, co jest 
szczególnie istotne w przypadku warsztatów zajmujących się naprawą sprzę-
tu różnych producentów [https://valley-implement.com/error-codes]. Kody 
błędów są wyświetlane na wyświetlaczu monitora w maszynie, jednak do 
zmiany parametrów i kasowania błędów potrzebny jest specjalny komputer 
diagnostyczny. Z tego i innych powodów, naprawa i konserwacja pojazdów 
rolniczych uzależniona jest od komputerowej diagnostyki. 

Komputerowa diagnostyka umożliwia odczytanie błędów zarejestro-
wanych przez pojazd podczas pracy, które są udostępnione w postaci 
diagnostycznych kodów usterek DTC (ang. Diagnostic Trouble Codes) wraz 
z protokołem stanu systemu w tym momencie. Diagnostyka komputerowa 
daje również możliwość wpływania na różne właściwościami elementów 
wchodzących w skład pojazdu, np. umożliwia zmianę charakterystyki np. 
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siłowników i następnie odczytać wartości czujników pomiarowych, tak 
aby zobaczyć czy odpowiednio reagują. Ważną częścią diagnostyki są te-
sty warsztatowe, w których pojazd przechodzi określony zestaw operacji, 
w których ocenia się jego wydajność. 

rysunek 2.10.1. zestaw diagnostyki wykorzystujący sieć can i złącze 
bezprzewodowe.
Źródło: Materiały reklamowe firmy TEXA.

Testy diagnostyczne są przeprowadzane przez podłączenie komputera PC 
do interfejsu komunikacji pojazdu – VCI (ang. Vehicle Communication Inter-
face), który jest bramą lub systemem translacji błędów między komputerem 
a protokołami komunikacyjnymi pojazdu. VCI jest podłączony do portu diagno-
styki pokładowej OBD (ang. On-Board Diagnostics) w pojeździe, co umożliwia 
komunikację z jego systemem wewnętrznym. Dzięki temu połączeniu można 
np. przeprowadzić testy diagnostyczne, skalibrować komponenty, odczytać 
i zinterpretować kody błędów diagnostycznych.

W tradycyjnej, obecnie używanej konfiguracji komputer jest podłączo-
ny do pojazdu przewodowo lub przez bezprzewodowy punkt dostępowy 
(rys. 2.10.1). Oznacza to, że komputer z uruchomioną aplikacją diagnostyczną 
musi znajdować się w pobliżu diagnozowanego pojazdu, co nakłada istotne 
ograniczenia na system. Diagnostyka wadliwego pojazdu jest możliwa tylko 
wtedy, gdy serwisant dotrze na miejsce awarii lub jeżeli pojazd znajdzie się 
w warsztacie. Do odczytania usterek i błędów diagnostycznych należy sko-
rzystać z danych przesyłanych za pomocą sieci CAN. 
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2.10.1. cechy funkcjonalne komputerów diagnostycznych

Współczesne komputery diagnostyczne umożliwiają automatyczną identy-
fikację modelu pojazdu przez odczytanie numeru seryjnego lub typu ciągnika 
(jeżeli taka funkcja jest uruchomiona) oraz przedstawienie raportów diagno-
stycznych. Z punktu widzenia użytkownika oferują intuicyjnie obsługiwany 
interfejs, który jest łatwy w życiu. 

Podstawowe funkcje komputerów diagnostycznych pozwalają na:
 R diagnozowanie i testowanie pojazdów w celu rozwiązania problemów 

związanych z elektroniką pokładową,
 R dostęp użytkownika do wszystkich działań diagnostycznych możliwych 

do wykonania z poziomu sieci CAN; w tym przypadku, w zależności od 
modelu sprawdzanego sprzętu konieczne jest wgranie oprogramowania 
z bazą kodów typowych dla danego producenta, 

 R wskazanie uszkodzonych elementów, a po ich wymianie pozwalają na 
zmianę konfiguracji nowych komponentów i pojazdu,

 R wygenerowanie raportu z przeprowadzonych operacji (który jest ważny 
dla klientów), a także działanie jako archiwum diagnostyczne wszystkich 
prac przeprowadzonych w warsztacie. 

Zestaw do diagnostyki pojazdu składa się zwykle z trzech elementów 
składowych (rys. 2.10.2), są to:

1. jednostka wizualizacyjna – najczęściej stanowi ją tablet, rzadziej laptop. 
Urządzenia wizualizacyjne pracują w trudnych warunkach, dlatego są 
zwykle umieszczone w mocnej i odpornej na zabrudzenia obudowie. 
Podstawowymi parametrami są: przekątna ekranu (powyżej 10 cali), 
rozdzielczość (przynajmniej 1200 x 1000 pikseli), rodzaj procesora, 
pamięć RAM oraz pamięć masowa SSD. 

2. jednostka umożliwiająca transmisję danych: łącze WiFi, Bluetooth 
lub przewód transmisyjny.

rysunek 2.10.2. zestaw wyposażenia komputera diagnostycznego: a) tablet,  
b) 1 – system Bluetooth lub 2) złącze UsB, c) interfejs diagnostyczny pojazdu. 
Źródło: materiały reklamowe firmy VAPORMATIC oraz TEXA.
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3. Interfejs pojazdu łączący jednostkę wizualizacyjna z szyną CAN. Po-
żądana cecha interfejsu to możliwość pracy w trybie „PASS-THRU”, 
dzięki czemu możliwe jest podłączenie warsztatu z serwerem cen-
tralnym producenta pojazdu w celu pobrania pakietów oprogramo-
wania lub parametrów regulacyjnych przesyłanych bezpośrednio do 
pamięci komputera pojazdu. Interfejs musi być podłączony do wejścia 
diagnostycznego ciągnika za pośrednictwem specjalnego przewodu 
diagnostycznego. 

W niektórych rozwiązaniach stosowana jest transmisja bezprzewodowa. 
Interfejs wyposażony jest w system Bluetooth. Dzięki temu możliwe jest 
przesyłanie danych bez podłączania przewodu. Interfejs pojazdu musi być 
podpięty do wejścia diagnostycznego ciągnika za pomocą przewodu diagno-
stycznego, z jednej strony zakończonego wtyczką dopasowaną do gniazda, 
a z drugiej wtyczką współpracującą z gniazdem interfejsu. Na rysunku 2.10.3 
przestawiono zakończenie przewodu diagnostycznego przystosowanego do 
16-pinowych gniazd w ciągnikach Massey Ferguson. W gnieździe widocznym 
na rysunku 2.10.3 wykorzystywane jest gniazdo 16-bolcowe. Każde ze złączy 
służy do przesyłania innych danych. W tym przypadku: 1 – napięcie zasilania 
12V, 2 – masa, 3,4 –wolne, 5 – wejście sygnału analogowego, 6 – masa, 7 – 
wejście licznikowe, 8 – położenie robocze TUZ, 9 – programowalne wyjście 
radaru i silnika, 10 – programowalne wejście częstotliwościowe prędkości 
WOM o prędkości jazdy, 12,13 – wolne, 14 –CAN_H, 15-CAN_masa, 16 –CAN_L. 

rysunek 2.10.3. 16-polowe złącze diagnostyczne: a) wtyczka, b) gniazdo 
diagnostyczne w ciągniku Massey Fergusson.
Źródło: materiały serwisowe firmy Massey Fergusson. 

Większość samochodów wyposażonych jest port OBD-II, który jest stan-
dardowym prostokątnym złączem i protokołem komunikacyjnym, pozwala-
jącym użytkownikom korzystać z komunikacji samochodu. Ciągniki rolnicze 
zwykle nie mają wbudowanego tego portu, ale mają coś podobnego. Jest 
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to okrągły port, z którego można odczytać wartości CAN_L i CAN_H, a także 
uziemienie i kilka innych sygnałów, które nie są potrzebne do sczytywania 
danych pomiarowych. Podłączenie 9-polowego gniazda CAN przedstawiono 
na rysunkach 2.10.4 i 2.10.5. 

 numer 
pinu Wartość sygnału

A Masa (GND)
B Zasilanie bezpośrednie*
C Szyna CAN_H
D Szyna CAN_L
E Bez specyfikacji
F Bez specyfikacji
G Bez specyfikacji
H Sygnał CAN_H narzędzia
J Sygnał CAN_L narzędzia

a b

* bezpośrednio podłączone do bieguna „+” w akumulatorze
rysunek 2.10.4. oznaczenia (a) i wartości pomiarowe na wtyczce (b) gniazda 
9-polowego. rozwiązanie stosowane w ciągnikach: john Deere, Deutz, cnH, 
Fendt, zgodne z normą j1708. 
Źródło: Norma ISO J1708.

rysunek 2.10.5. Przykład umieszczenia gniazda diagnostycznego w tylnym 
nadkolu ciągnika. 
Żródło: strona forum internetowego. 
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2.10.2. obsługa programów diagnostycznych 

Obsługę diagnostyczną przedstawiono na podstawie schematu systemu 
TEXA z oprogramowaniem IDC4. Jest to działanie w dużej części intuicyjne, 
dlatego w tabeli 2.10.1 przedstawiono tylko wybrane kroki i działania. 

tabela 2.10.1. algorytm przechodzenia w prze menu, przykładowego programu 
diagnostycznego

nr działania Widok interfejsu diagnostycznego

1

2

3

4

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy TEXA.

Jeżeli dysponuje się zestawem diagnostycznym, umożliwiającym podłą-
czenie do sieci pojazdu, możliwe jest przeprowadzenie procedury kontrolnej. 
W tym celu należy upewnić się, czy w komputerze podłączonym do interfejsu 
zainstalowano oprogramowanie diagnostyczne. Po jego uruchomieniu na 
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ekranie powinien pojawić się widok pól wyboru (tabela 2.10.1). W przypadku 
diagnostyki ciągników rolniczych, należy wybrać opcje Off-Highway. Po jej 
uruchomieniu ukaże się pole wyboru rodzaju sprzętu, w przypadku diagnostyki 
maszyn rolniczych wybiera się pole „Agricultural Vehicle”. Wywołanie proce-
dury diagnostyki pojazdu rolniczego prowadzi do okna wyboru producenta. 
Wybór producenta maszyny pozwala na wybranie modelu urządzenia. Kolejne 
działania związane są z wyborem układu, który ma być zdiagnozowany. Istot-
nym elementem nawigacji jest górny pasek ścieżki, przedstawiający miejsce 
w strukturze wyświetlanego aktualnie ekranu. 

sPraWDzenIe PoPraWnoścI DzIałanIa BIerneGo  
TERMINATORA CANBUS

test biernego terminatora sieci can. Rola terminatora w sieci CAN 
opisana została w rozdziale poświęconym przesyłaniu sygnałów przez sieć 
CAN. Ciągnik jest wyposażony w dwa pasywne terminatory. Jeden znajduje 
się na silniku, umieszczony jest za sterownikiem silnika, a drugi w kabinie 
za standardowym sterownikiem oprzyrządowania. Terminatory pasywne są 
używane do stabilizacji systemu magistrali danych. Test ten może być stoso-
wany w połączeniu z kodami błędów magistrali danych, gdy wymagane jest 
sprawdzenie terminatorów pasywnych. Na rysunku 2.10.6 przedstawiono 
widok terminatora 4-bolcowego. 

rysunek 2.10.6. czterowtykowe gniazdo terminatora w ciągniku john Deere 
serii 6010 do 6410. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie normy J1708. 

Schemat podłączeń elektrycznych widoczny jest na rysunku 2.10.7. Jednym 
z zadań diagnostycznych jest sprawdzenie poprawności stabilizacji napięcia 
sieci CAN, przez sprawdzenie oporności pomiędzy stykami terminatora. 
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Błędy przy przesyłaniu danych przez sieć bardzo często spowodowane są 
uszkodzeniem elektrycznym terminatora. Procedura testowa rozpoczyna się 
odszukaniem terminatora w kabinie ciągnika lub maszyny.

rysunek 2.10.7. schemat elektryczny podłączenia terminatora pasywnego.

Aby przetestować terminator pasywny należy wykonać następujące czynności: 
1. Odłączyć terminator i wyjąć go z ciągnika.
2. Użyć multimetru cyfrowego do następujących kontroli: a) zmierzenia 

oporu między zaciskiem 2 (CAN_H wysoki) i 4 (CAN_L niski) – rezy-
stancja powinna wynosić około 150 omów; b) zmierzenia rezystancji 
między zaciskiem 1 (moc puszki) i 3 (uziemienie) – rezystancja powinna 
wynosić około 3000 omów.

3. Następnie zmierzyć rezystancję między zaciskami 2 i 1, 2 i 3 oraz 4 
i 1, 4 i 3. Po chwilowym odczycie rezystancji miernik pokaże otwarty 
obwód lub OL (przeciążenie).

4. Jeśli odczyt rezystancji pomiędzy zaciskami nie jest prawidłowy termi-
nator jest uszkodzony i należy go wymienić. 

2.11. Dokumentacja techniczna i serwisowa.  
obsługa serwisu

Dokumentacja techniczna jest zbiorem dokumentów opisujących obiekt 
techniczny, jakim jest maszyna lub pojazd, oraz działania umożliwiające jego 
wyprodukowanie (dokumentacja konstrukcyjna i technologiczno-produk-
cyjna), eksploatację i obsługę (dokumentacja techniczno-ruchowa), a także 
niekiedy kasację (złomowanie, rozbiórkę) i odzyskiwanie surowców (doku-
mentacja recyklingu). Może zawierać rysunki, schematy, wykresy, nomogramy 
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itp. oraz dokumenty tekstowe – obliczenia, wykazy, instrukcje, specyfikację 
technologiczną, często w formie tabel. Do warsztatów serwisujących dostar-
czana jest tylko część dokumentacji związana z budową i technologią napraw. 

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) jest zbiorem dokumentów 
pozwalających na prawidłowe przygotowanie, uruchomienie i pracę maszyny 
lub pojazdu. W większości przypadków zawiera również informację o koniecz-
nych przeglądach, wymaganych zabiegach konserwacyjnych oraz regulacjach 
koniecznych do jego prawidłowej pracy. 

Coraz częściej w dokumentacjach maszyn pojawia się słowo instrukcja. 
Słowo to oznacza spisane informacje niezbędne dla użytkownika podczas 
eksploatacji maszyny i dostarczane są one z maszyną przed jej pierwszym 
uruchomieniem. Zaopatrzenie maszyny w instrukcję jest zbliżone do założeń 
stosowania DTR, jakim jest zapobieżenie prowadzeniu przez użytkownika 
niewłaściwej obsługi i konserwacji maszyny. Niewłaściwa obsługa wpływa nie 
tylko na nieprawidłowe działanie maszyny, skracając jej okres eksploatacji, 
ale również obniża bezpieczeństwo w czasie jej użytkowania. Razem z nową 
maszyną lub pojazdem użytkownik otrzymuje zapewnienie producenta o pra-
widłowym jej działaniu. Producent zapewnia również bezpłatną naprawę lub 
wymianę wadliwych elementów, jeżeli wadliwa ich praca wynika z błędów 
zaistniałych podczas jej produkcji. Warunki naprawy i czas obowiązywania 
umieszczone są w dokumencie noszącym nazwę „gwarancji producenta”. 

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, każda maszyna powinna 
posiadać dokumentację techniczną, zgodną z wykazem zawartym w załączniku 
VII do niniejszej dyrektywy. Rysunki i schematy to jedynie niewielka część 
takiej dokumentacji. Dodatkowo w dokumentacja powinna zawierać:

 – opis ogólny maszyny;
 – ocenę ryzyka;
 – wykaz zastosowanych norm;
 – wykaz wymagań zasadniczych;
 – wyniki przeprowadzonych obliczeń i badań;
 – instrukcje obsługi;
 – egzemplarz deklaracji zgodności.
Serwis maszyn lub pojazdów składa się zwykle z trzech współpracujących 

ze sobą działów. 
1) punktu obsługi, zajmującego się przyjmowaniem i wydawaniem ma-

szyn oraz realizacją zamówień części i podzespołów niezbędnych do 
realizacji usług,

2) warsztatu wykonującego usługę serwisową,
3) magazynu części i narzędzi, przechowywującego i wydającego do 

warsztatu narzędzia, części zamienne i instrukcje naprawcze. 
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Za obsługę klienta odpowiada punkt obsługi („biura”). W tym miejscu 
klient zgłasza chęć przeprowadzenia czynności serwisowych. W wielu przypad-
kach pracownicy biura przyjmują zgłoszenia zdalnie (telefonicznie, mailowo). 
Pracownicy tego działu oceniają wstępnie zgłoszenie i decydują o kolejności 
wykonania zlecenia. 

Z punktu widzenia serwisu, maszyny przyjmowane do obsługi mogą być 
przyjmowane ze względu na wykonanie przeglądów planowych lub awarii. 
Oczywiste jest, że planowe przeglądy są dla warsztatu wygodniejszą formą 
wykonania usługi. Głównie ze względu na możliwość zaplanowania obcią-
żenia stanowisk w warsztacie. Ze względu na rozliczenie z klientem, usługi 
mogą być: 1) gwarancyjne – w tym przypadku za usługę płaci producent 
lub przedstawiciel producenta, sprzedający maszynę na danym rynku oraz 
2) pogwarancyjne, gdy kosztami usługi obciążony jest klient. Niezależnie 
od rodzaju obsługi serwisowej algorytm przyjęcia maszyny lub pojazdu ma 
podobny przebieg – opisany schematem przedstawionym na rysunku 2.11.1. 
Za obsługę klienta odpowiada punkt przyjęć (biuro). 

Przyjęcie maszyny do obsługi serwisowej związane jest z otwarciem i wy-
stawieniem zlecenia serwisowego. Otwarcie zlecenia serwisowego realizo-
wane jest zgodnie z algorytmem przedstawionym na schemacie (rys. 2.11.1) 
i sprowadza się do realizacji 5-punktowego algorytmu działań. W czasie 
przyjmowania zgłoszenia i oględzin maszyny, dobrą praktyką jest zanotowa-
nie uwag klienta oraz jeżeli jest to możliwe, przeprowadzenie w obecności 
klienta samodzielnego sprawdzenia objawów usterki. Wszystkie spostrzeżenia 
należy notować i potwierdzić własnym podpisem. W opisie usterki nie należy 
prowadzić własnych dociekań dotyczących przyczyny jej wystąpienia, należy 
podawać jedynie stwierdzone objawy. Dodatkowo można umieścić krótki 
opis ogólnego stanu technicznego maszyny. Jeżeli w bazie danych serwisu 
nie ma historii obsługi przyjmowanej maszyny, należy pozyskać te informacje 
od jej właściciela. Pozwala to w wielu przypadkach ograniczyć czas potrzeb-
ny na dalszą diagnostykę. Kolejnym ważnym etapem jest ustalenie zakresu 
wykonywanych czynności. 

Może się tak zdarzyć, że zleceniodawca jest zdecydowany na montaż 
określonego rodzaju części zamiennych lub płynów eksploatacyjnych. Na 
podstawie ustalonego zakresu czynności i wykazu części zamiennych wykorzy-
stywanych w czasie naprawy, klient otrzymuje wstępną informacje o kosztach 
wykonanej usługi. W przypadku akceptacji kosztów usługi przez klienta, należy 
(najlepiej wspólnie) ustalić termin wykonania usługi. Ustalenie terminu wyko-
nania usługi, potwierdzone podpisem klienta, powoduje utworzenie zlecenia 
serwisowego. W formie papierowej lub elektronicznej zlecenie serwisowe 



2272. Mechatronika w rolnictwie

kierowane jest do warsztatu i magazynu. Zlecenie serwisowe jest otwiera-
ne i zamykane w obecności klienta lub jego przedstawiciela. Dokumentem 
zamykającym zlecenie jest karta wydania pojazdu lub maszyny do klienta. 

Przyjęcie zlecenia przez warsztat rozpoczyna część wykonawczą serwisu, 
udokumentowaną kartą naprawy. Informacje dotyczące przyczyn i sposobów 
usunięcia usterki należy zawrzeć w kolejnym dokumencie serwisowym, 
jakim jest karta naprawy. 

Na rysunku 2.11.2 przedstawiono procedury wykonywane przez pracow-
ników warsztatu po otrzymaniu zlecenia serwisowego. Zlecenie naprawy 
kierowane jest do kierownika warsztatu, który osobiście lub przez wydele-
gowanego pracownika, wprowadza maszynę na stanowisko naprawcze. 

Zgodnie z zakresem zlecenia, oddelegowani pracownicy warsztatu 
przystępują do diagnostyki. W tym celu z magazynu pobierane są in-
strukcje i narzędzia wymagane do przeprowadzenia diagnostyki. Jednym 

rysunek 2.11.1. schemat otwarcia zlecenia serwisowego przy przyjmowaniu 
maszyny do naprawy przez punkt serwisowy.
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z podstawowych narzędzi jest urządzenie diagnostyczne podłączane do 
gniazda CAN. Wykrycie przyczyny usterki powoduje wysłanie zgłoszenia 
informacji do biura serwisu. Jest to szczególnie ważne w przypadku, jeżeli 
wykryte uszkodzenie zmienia zakres wykonywanych prac serwisowych. 
W takiej sytuacji biuro serwisu kontaktuje się z klientem w celu określenia 
nowego zakresu naprawy. Akceptacja przez klienta nowego zakresu prac 
przekazywana jest w formie zmodyfikowanego zlecenia naprawy przez biu-
ro. Przydzieleni do wykonania naprawy pracownicy pobierają dodatkowe 
narzędzia i części z magazynu i przystępują do wykonywania naprawy. Po 
zakończeniu wykonania zawartych w zleceniu napraw, informacja przeka-
zywana jest do kierownika warsztatu lub bezpośrednio do biura serwisu. 
W tym czasie pracownicy wypełniają dokumentację związaną z naprawą 
i wypełnioną przekazują do biura. Ze względu na powszechne stosowanie 
oprogramowania warsztatowego, coraz częściej dokumentacja przekazy-
wana jest w formie elektronicznej. Ewentualne „twarde” kopie w postaci 
wydruków realizowane są w biurze serwisu. 

Dokumentacja serwisowa. Warsztat przyjmując maszynę do naprawy 
otwiera zlecenie serwisowe. Otwarcie zlecenia serwisowego związane jest 
z rozpoczęciem tworzenia dokumentacji serwisowej. Dokumentacja serwi-

rysunek 2.11.2. schemat blokowy komunikacji.
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rysunek 2.11.3. Uproszczony formularz karty naprawy. 
Źródło opracowanie własne
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sowa składa się z dokumentów umożliwiających prześledzenie współpracy 
serwisu z klientem.

1. Pierwszym dokumentem, jaki jest sporządzany w chwili przyjęcia usługi 
serwisowej jest rewers serwisowy, który otrzymuje klient, którego 
sprzęt został dostarczony do serwisu. Jest to dowód przyjęcia maszyny 
do naprawy. W rewersie serwisowym powinny znaleźć się informacje 
takie jak: 

 R data przyjęcia zlecenia serwisowego, 
 R dane adresowe klienta, 
 R specyfikacja maszyny (rodzaj maszyny, model, producent, numer 

seryjny, rok produkcji),
 R opis uszkodzenia lub przyczyna pojawienia się sprzętu w serwisie,
 R informacja, czy usługa jest objęta zabezpieczeniem gwarancyjnym.

 Rewers serwisowy stanowi podstawę do odbioru sprzętu po wykonaniu 
usługi. 

2. opis uszkodzenia. W przypadku, jeżeli wewnętrzne procedury serwi-
sowe tego wymagają, opis uszkodzenia stanowi oddzielny dokument. 
W opisie uszkodzenia należy umieścić informację dotyczącą przyczyny 
dostarczenia maszyny do serwisu i ewentualnych zaobserwowanych 
przez użytkownika objawów uszkodzenia. 

3. karta naprawy. W karcie naprawy należy przedstawić opis uszkodzenia, 
zakres wykonywanych czynności oraz spis użytych podzespołów lub 
środków technicznych. Jest to istotne, ponieważ w dalszej procedu-
rze serwisowej karta naprawy trafi do kosztorysowania. Sporządzony 
kosztorys razem z kartą naprawy stanowi dokument potwierdzający 
zakres i koszt przeprowadzonej naprawy. 

4. Gwarancja. Wykonanie naprawy serwisowej związane jest z udziele-
niem gwarancji i poprawności jej wykonania. Stanowi ona jednocześnie 
gwarancję na wymienione części. W przypadku wystąpienia usterki 
naprawianego podzespołu gwarancja jest deklaracją przyjęcia urządze-
nia do ponownej, bezpłatnej naprawy. Gwarancja stanowi na gruncie 
prawa umowę pomiędzy serwisem i klientem. Dlatego w gwarancji 
należy umieścić przedział czasowy, w jakim obowiązuje gwarancja, 
zakres gwarancji, zasięg terytorialny oraz dane teleadresowe gwaranta 
(serwisu).

5. Karta odbioru sprzętu. Dokument potwierdzający odebranie przez 
właściciela (lub upoważnioną osobę) maszyny, jest jednocześnie ak-
ceptacją warunków wykonania usługi. 

6. Ostatnim z dokumentów związanych z obsługą serwisową jest rachunek 
lub faktura. Są to dokumenty zawierające informacje o transakcji usługi 
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serwisowej. W fakturze lub rachunku powinny znaleźć się informacje, 
takie jak:

 R numer i data wystawienia faktury,
 R nazwa lub numer wykonywanej usługi,
 R cena jednostkową,
 R liczba jednostek usługowych, np. liczba roboczogodzin,
 R wartość usługi,
 R informacja o formie zapłaty, 
 R dane klienta i firmy serwisującej. 

W wielu przypadkach część przedstawionych powyżej dokumentów jest 
łączona w celu usprawnienia działań serwisowych.



3. POjAZdY ROlNICZE 

Pojazdy rolnicze są zaprojektowane do wykonywania różnych operacji 
rolniczych i często działają na nieprzygotowanym i zmieniającym się tere-
nie, przy stosunkowo dużych prędkościach podczas pracy. Rozwój techniki 
pojazdów rolniczych jest zgodny z aktualnymi trendami w produkcji rolnej, 
ukierunkowanymi na zwiększenie ilości, różnorodności i jakości produktów 
oraz na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych i redukcję 
wszelkiego rodzaju negatywnych wpływów środowiskowych. W tym zakresie 
występuje również tendencja do dalszego obniżania poziomu obciążenia ope-
ratora i pełnej automatyzacji operacji polowych. Często bowiem, operatorzy 
pojazdów podczas wielogodzinnej pracy i przy wielokrotnie powtarzanych 
operacjach wpadają w rutynę. Rutyna w połączeniu ze zmęczeniem ujemnie 
wpływa na bezpieczeństwo pracy i dokładność, z jaką ją wykonują operato-
rzy. Do wspomagania pewnych stałych lub powtarzalnych czynności, umoż-
liwiających wydłużenie pracy operatora przez ograniczenie jego zmęczenia 
wykorzystywane są systemy nawigacji. 

3.1. Montaż i obsługa nawigacji satelitarnej

W rozdziale przedstawiono sposób montażu nawigacji satelitarnej oraz jej 
diagnostykę na przykładzie pojazdów rolniczych jednego z dostawców maszyn 
dla rolnictwa precyzyjnego. Ze względu na podobieństwo tych rozwiązań, 
przedstawione informacje mogą być również przydatne dla systemów nawi-
gacji rozprowadzanych przez innych dostawców pojazdów. System nawigacji 
satelitarnej powinien być tak zamontowany, aby był stabilny, poprawnie 
połączony i przede wszystkim bezpieczny dla użytkownika. 

Praktycznie każdy podstawowy zestaw do nawigacji satelitarnej składa się 
z 5 podstawowych elementów (rys. 3.1.1): monitora (A), odbiornika sygnału 
GNSS (B), zestawu do montażu w kabinie (C), zestawu okablowania (D) oraz 
płytki z oprogramowaniem (E). W tylnej części monitora umieszczono gniazda 
przyłączeniowe przeznaczone do podłączenia okablowania (rysunek 3.1.2). 
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W przedstawianym zestawie w panelu umieszczono 3 gniazda. Gniazdo ozna-
czone na rysunku jako a, podłączone jest do sieci CAN. Służy do dostarczania 
zasilania do monitora oraz transmisji danych z sieci CAN i ISOBUS. Zawsze przed 
montażem należy sprawdzić, czy napięcie w instalacji elektrycznej pojazdu 
jest zgodne ze specyfikacją terminala. Środkowe gniazdo, oznaczone jako B, 
podłączone jest do przewodu obsługiwanego przez przełącznik zewnętrzny. 
Doprowadzenie napięcia do przewodu przez włączenie przełącznika w kabinie 
rozpoczyna proces mapowania pola. W czasie montażu przełącznika należy 
sprawdzić, czy w położeniu „włączone” na wejściu do gniazda pojawia się 
napięcie, a w położeniu „wyłączone” różnica napięcia pomiędzy przewodem 
i masą wynosi 0 V. Prawe skrajne gniazdo, oznaczone jako C, przeznaczone jest 
do podłączenia anteny sygnału GNSS. W zależności od rodzaju wtyczki zainstalo-
wanej na przewodzie anteny, konieczne jest zastosowanie złącza przejściowego. 

rysunek 3.1.2. Widok gniazd przyłączeniowych monitora. 
Źródło: oopracowanie własne na podstawie materiałów firmy TOPCON.

rysunek 3.1.1. zestaw elementów do montażu nawigacji satelitarnej 
w pojeździe rolniczym. Źródło: materiały prasowe firmy toPcon. 
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Montaż anteny Gnss
Antena odbiorcza sygnału GNSS powinna być umieszczona na dachu 

pojazdu lub na trwałym mocowaniu w najwyższym punkcie pojazdu. Jej 
umieszczenie nie może zakłócać odbioru sygnałów pozycjonujących. Razem 
z anteną dostarczana jest podstawa magnetyczna do jej mocowania na dachu 
lub opcjonalnie zestaw podstawy, pozwalający na jej stabilne umocowanie 
na podłożu niemagnetycznym. Antena powinna być zamocowana możliwie 
centralnie w osi toru jazdy pojazdu, co pozwoli na dokładniejsze przedsta-
wienie wirtualnej ścieżki ciągnika na konsoli.

rysunek 3.1.3. Widok ekranu monitora: a) w przypadku braku widoczności 
satelitów, b) ekran startowy z opcjami wyboru działań. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów reklamowych firmy Topcon. 

Uruchomienie systemu
Po upewnieniu się o poprawności połączeń elektrycznych, należy spraw-

dzić działanie systemu operacyjnego. W tym celu należy wcisnąć przycisk 
włączenia zasilania. W celu uniknięcia problemów z przypadkowym włącze-
niem lub wyłączeniem, system uruchamiania zasilania działa w tzw. systemie 
zwłocznym. Oznacza to, że przycisk zasilania powinien być wciśnięty przy-
najmniej przez 1 sekundę. Zielona dioda sygnalizuje uruchomienie systemu, 
który rozpoczyna procedurę włączania. W przypadku niewykrycia sygnału 
z satelitów GNSS (rys. 3.1.3a), na wyświetlaczu pojawi się informacja o ich 
braku. Należy wtedy sprawdzić podłączenia wszystkich wiązek przewodów 
lub rozpocząć procedurę wyszukiwania satelitów. 

Procedura wyszukiwania satelitów
Na ekranie monitora należy wcisnąć przycisk wskazany strzałką na rysunku 

3.1.3a, przekierowujący do menu głównego. Następnie w menu głównym 
wcisnąć przycisk oznaczony ikoną satelitów (przycisk c). Uruchomiona zo-
staje funkcja ustawienia parametrów satelitów odbieranych przez system. 
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Na rysunku 3.1.4 przedstawiono widok ekranu monitora znajdującego się 
w trybie serwisowym. Oznaczenia przycisków przedstawiono w tabeli 3.1.1. 

rysunek 3.1.4. Widok ekranu serwisowego satelitów. 

Na ekranie głównym pojawiają się informacje dotyczące parametrów 
przychodzących sygnałów. W przypadku braku sygnału, należy sprawdzić 
podłączenie z anteną odbiorczą. W tym celu należy wcisnąć przycisk c1. 
W pojawiającym się menu należy sprawdzić, jaka jest prędkość transmisji 
sygnałów odbieranych z satelitów. Domyślnie ustawiony transfer sygnałów 
wynosi 19 200 bodów dla standardowych anten. 

tabela 3.1.1. oznaczenia przycisków widocznych na rysunku 3.1.4

oznaczenie opis usługi
a Powrót do ekranu głównego
c1 Dostęp do ekranu ustawiania parametrów gniazd wejściowych 

i wyjściowych
c2 Wyświetlenie informacji o dostępnym sygnale GNSS
c3 Dostęp do ekranu wyboru anteny satelitarnej
c4 Dostęp do ekranu wyboru systemu poprawki korekcyjnej
c5 Dostęp do ekranu kompensacji dryftu sygnału pozycjonującego

W przypadku dalszego braku dostępnego sygnału, należy sprawdzić czy 
antena odbiorcza została poprawnie dobrana lub czy ustawiona jest we wła-
ściwej pozycji i czy przeszkody terenowe nie utrudniają dostępu do sygnału. 
W celu dokonania wyboru anteny należy wcisnąć przycisk c3 (rys. 3.1.4). 
W otwartym oknie widoczny będzie wybór dostępnych anten. Jeżeli użyt-
kownik wykorzystuje inne anteny niż przewidziane przez odbiorcę, należy 
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wybrać ustawienie „Inne”. Po wybraniu ustawienia „Inne” operator zostanie 
ponownie przekierowany do okna „Ustawień sygnału GPS” (rys. 3.1.4), gdzie 
należy ręcznie ustawić parametry anteny odbiorczej. Dostęp do informacji 
dotyczącej liczby widocznych satelitów, jest możliwy po uruchomieniu funk-
cji wyświetlania informacji o sygnale GPS (przycisk c2). Wciśniecie przycisku 
powoduje wyświetlenie na ekranie monitora informacji o liczbie widocznych 
satelitów, błędzie DOP (HDOP) oraz czasie wprowadzenia poprawki korekcyjnej 
do sygnału (rys. 3.1.5). Im niższa będzie wartość HDoP, tym dokładniejszy 
będzie odczyt GPs (patrz rozdział 2.2.9). Dlatego antena GPS musi być umiesz-
czona na dachu pojazdu w miejscu bez żadnych przeszkód ograniczających 
widoczność nieba. Jakakolwiek przeszkoda na drodze sygnału z satelitów 
może spowodować wzrost wartości HDOP, co prowadzi do niedokładnych 
odczytów pozycji GPS.

rysunek 3.1.5. Panel przedstawiający ustawienia satelitów. 

Wciśniecie przycisku c5 (rys. 3.1.4) umożliwia korektę „dryftu” przejazdu. 
Dryft GPS określenia pozycji pojazdu występuje ze względu na błędy pozy-
cjonowania, opisane w rozdziale 2.9. Poprawkę uwzględniającą dryft sygnału 
GNSS, można wprowadzić przez ponowny przejazd ta samą ścieżką przejazdu 
i wykonywanie bieżących obserwacji ścieżki przejazdu. W tym celu należy 
zapisać ścieżkę pierwszego przejazdu i następnie skierować pojazd ponow-
nie na tę samą ścieżkę. Odchylenie wskazane przez system pozycjonowania 
można skorygować ręcznie, prowadząc pojazd po zapisanej w pamięci ścieżce. 
W trakcie przejazdu korygującego na ekranie monitora pojawi się pytanie, 
czy chcesz przesunąć załadowaną ścieżkę prowadzącą o ustaloną odległość 
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do aktualnej pozycji pojazdu. Wybranie opcji „Tak” spowoduje przesunięcie 
aktywnej ścieżki prowadzenia do środka bieżącej pozycji pojazdu. Wybranie 
opcji „Nie” spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.

Ćwiczenie: Wpływ zakłócenia w odbieranym sygnale można sprawdzić 
obserwując wskazania sygnału HDOP. Sprawdź, jaki wpływ na dokładność 
odbieranego sygnału mają ograniczenia, takie jak: umieszczenie pojazdu 
w pobliżu wysokich budynków, drzew lub zmiana położenia anteny odbiorczej. 

3.2. automatyczne systemy prowadzenie pojazdów

3.2.1. system prowadzenia równoległego

System ten pozwala uzyskać równoległe przejazdy niezależnie od szero-
kości maszyny i warunków pogodowych. Operatorzy spędzają wiele godzin 
w pojeździe i pomimo że są z reguły bardzo dobrymi fachowcami, po kilku 
godzinach pracy mogą mieć trudności z utrzymaniem prawidłowej ścieżki 
przejazdu, szczególnie jeżeli na polu brakuje dokładnych punktów odniesie-
nia. Skutki niestarannej uprawy bądź pielęgnacji gleby mogą spowodować 
spadek plonów przez zniszczenie lub niewłaściwą pielęgnację roślin, wzrasta 
także zużycie środków ochrony roślin oraz nawozów. Problem ten narasta 
wraz ze spadkiem umiejętności operatora pojazdu. W celu ograniczenia strat 
spowodowanych błędami operatora wprowadzono układy wspomagania lub 
automatycznego prowadzenia pojazdów. 

W praktyce spotkać można się z trzema systemami prowadzenia pojazdów 
wykorzystującymi wsparcie elektroniki:

1. Prowadzenie wspomagane – operator kieruje pojazdem wykorzystując 
sygnały z systemu prowadzącego. 

2. Semi-automatyczne – system prowadzący steruje pojazdem, ale ope-
rator jest obecny i kontroluje poprawną pracę systemu, obsługuje 
również inne funkcje, które nie zostały zautomatyzowane. 

3. Automatyczne prowadzenie – operator nie jest potrzebny, a układ 
automatyki przejmuje wszystkie jego funkcje.

Wszystkie wymienione rozwiązania prowadzenia pojazdów wykorzystują 
sygnał GPS do obliczania przesunięcia położenia pojazdu i kąta odchyłki toru 
jazdy od zakładanego. We wszystkich układach prowadzenia konieczne jest 
podanie ścieżki wzorcowej przez wprowadzenia dwóch punktów charaktery-
stycznych lub wykonanie przejazdu wzorcowego. Układy wyposażone w do-
kładne mapy terenu pozwalają na mapie ustawić punkty charakterystyczne, 
które będą opisywały ścieżkę przejazdu wzorcowego (rys. 3.2.1). 
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rysunek 3.2.1. zasada obliczania przesunięcia przy przejazdach równoległych. 

1. Prowadzenie wspomagane pojazdu 
Prowadzenie wspomagane pojazdu jest najpopularniejszym rozwiązaniem 

prowadzenia pojazdu. W tym systemie operator kieruje pojazdem, wykorzy-
stując sygnały otrzymywane z układu pomiaru położenia i toru jazdy. Zaletą 
tego rozwiązania jest przede wszystkim niski koszt zakupu i możliwość za-
stosowania praktycznie w każdym pojeździe. Obecnie na rynku dostępne są 
systemy prowadzenia wspomaganego w cenie niewiele powyżej 1000 euro. 
Jest to system, do którego nie jest wymagany zakup licencji, a do określenia 
położenia wykorzystuje standardowy sygnał DGPS. W skład zestawu wchodzi 
antena DGPS, jednostka centralna ze wskaźnikami kierunku oraz przewody 
łączące i zasilające. 

Najtańsze modele prowadzenia równoległego wyposażone są w wyświe-
tlacz diodowy z linią prowadzącą. Diody umieszczone na okręgu informują 
o wartości odchyłki kąta jazdy pojazdu od jego prawidłowego przebiegu, 
linijka umieszczona poniżej przedstawia odchylenie pojazdu od prawidłowego 
położenia pojazdu. Dolny panel wyświetlacza pozwala na ustawienia szerokości 
narzędzia, parametrów wyświetlania oraz przekazuje dane dotyczące stanu 
pracy urządzenia. Zasada programowania toru jazdy układu prowadzenia 
równoległego polega na wykonaniu jednego przejazdu wzorcowego – w za-
leżności od włączonej opcji będzie on traktowany jako przejazd prostoliniowy 
lub konturowy (rys. 3.2.2). Przejazd ten tworzy linię bazową, do której będą 
dostosowywane pozostałe przejazdy.
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rysunek 3.2.2. Przykłady prowadzenia pojazdu w zalezności od ukształtowania 
terenu. 

Wprowadzenie szerokości roboczej maszyny spowoduje, że przy wykony-
waniu kolejnego przejazdu na linijce diodowej pojawi się wskazanie odchyłki 
od obliczonej nowej ścieżki przejazdu. Konieczne będzie takie ustawienie 
ciągnika, aby dioda przedstawiająca przemieszczenie pojazdu znalazła się 
ponownie w środku linijki diodowej. Prowadzenie konturowe w opcji jazdy 
po łuku zwiększa lub zmniejsza promień krzywizny wyznaczanej kolejnej 
ścieżki przejazdu. Możliwe jest zapamiętanie charakterystycznych punktów, 
szczególnie przydatnych w przypadku powrotu do tego miejsca np. kolej-
nego dnia oraz obliczenie powierzchni uprawionego obszaru. W nowszych 
rozwiązaniach zastąpiono diody ekranem dotykowym, na którym pojawia się 
wizualizacja terenu w systemie pseudo-trójwymiarowym. Wyznaczenie ścieżki 
przejazdu wymaga przejścia do ekranu umożliwiającego śledzenie ścieżki 
przejazdu. Zwykle pierwszym krokiem powinno być wgranie mapy pola lub 
wprowadzenie granic pola. Określenie granic pola wymaga wybrania przycisku 
a3 (rys. 3.1.4). Działanie to spowoduje zapisanie początkowo pustego pliku, 
w którym przechowywane są dane dotycząc parametrów pola. Aby rozpocząć 
wyznaczanie punktów należy wcisnąć przycisk A na ekranie przedstawionym 
na rysunku 3.2.3. Wciśnięty przycisk rozpoczyna śledzenie ścieżki przejazdu 
pojazdu i zmienia swój wygląd w postać AA (rys. 3.2.3). Podczas wykonywa-
nia obrysu pola w pliku zapisywana jest informacja o kolejnych punktach. 

Jeżeli pojazd, będący w trakcie obmierzania ścieżki granicznej zbliży się na 
odległość mniejszą niż 50 m od punktu rozpoczęcia pomiarów, wtedy przycisk 
AA zmienia swój stan, przechodząc w stan AAA. Naciśnięcie w tym momencie 
przycisku AAA spowoduje dorysowanie domyślnej linii prostej, łączącej po-
czątek i koniec obrysu oraz zamknięcie trybu wyznaczania granic pola. Jeżeli 
użytkownik chciałby wykorzystać zapisane dane do wykonywania zabiegów 
może przejść do modułu przejazdu równoległego, wciskając przycisk B lub do 
systemu semi-autoamtycznego prowadzenia pojazdu, wciskając przycisk C. 



2413. Pojazdy rolnicze 

2. Układy semi-automatycznego prowadzenia pojazdu
Układ wspomagania prowadzenia pojazdu można rozbudować o część 

wykonawczą, samoczynnie sterującą układem kierowniczym. Rozbudowa 
układu do układu prowadzenia semi-automatycznego polega na wprowadze-
niu równolegle do wskaźników wyświetlacza sygnałów sterujących układem 
kierowniczym. Wprowadzenie do układu wspomagania kół zestawu zaworów 
sterowanych elektrycznie pozwala na proste uzyskanie efektywnego układu 
prowadzenia pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa nadrzędną funkcję w kie-
rowaniu pełni klasyczny układ kierowniczy (stąd nazwa semi-automatyczne 
prowadzenie). W przypadku obrotu kierownicą przez operatora układ pro-
wadzenia jest wyłączany i przechodzi na sterowanie ręczne. W przypadku 
długich nużących prac układy prowadzenie semi-automatycznego znacznie 

rysunek 3.2.3. sekwencje uruchamiania procedury wyznaczania granic pola. 

rysunek 3.2.4. zestaw do semi-automatycznego prowadzenia pojazdu. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy TOPCON.
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ograniczają ryzyko popełnienia błędu przez operatora przy prowadzeniu pojaz-
du. Przykładową konfigurację zestawu do semi-automatycznego prowadzenia 
pojazdu przestawiono na rysunku 3.2.4. W skład zestawu wchodzą wcześniej 
przedstawione urządzenia wykorzystywane do prowadzenia wspomaganego, 
uzupełnione o siłownik sterujący układem kierowniczym, sterownik siłownika 
i czujnik skrętu kół. 

3. automatyczne prowadzenie 
Samoczynne kierowanie przez układ automatyki pojazdem, szczególnie 

w uprawach pielęgnacyjnych wymaga wyższej dokładności pomiaru położenia 
pojazdu. Dokładność typowego układu GPS wynosząca do 30 cm, okazuje 
się niewystarczająca do prowadzenia pojazdu w międzyrzędziach. Co prawda 
układ nawigacji może korzystać z poprawki EGNOSS, ale należy pamiętać, że 
jej dokładność spada wraz z odległością od nadajnika sygnału. Zwiększenie 
dokładności osiągane jest przez zastosowanie lokalnej stacji referencyjnej, 
emitującej własną poprawkę sygnału GPS. Dzięki temu dokładność określenia 
położenia przez pojazd wzrasta do 1-5 cm. Jest to rozwiązanie kosztowne, 
lecz w niektórych wypadkach niezastąpione. 

rozWIĄzanIa Dla UKłaDóW złożonycH

W przypadku pracy w układach agregatowanych, istotnym problemem 
jest przede wszystkim określenie położenia maszyny, a nie tylko samego po-
jazdu. W takich przypadkach konieczne jest stosowanie dwóch równolegle 
pracujących układów pozycjonowania. 

i-Grade
John Deere dostarcza system pozycjonowania narzędzi w trzech osiach, 

który nazwał iGrade. Operator maszyny ma możliwość dokładnego sterowa-
nia głębokością pracy narzędzia w odniesieniu do poziomu morza. Prostym 
przykładem była prezentacja urządzenia do wyrównywania powierzchni. 
Ciągnik podłączony jest ze zgarniarką – maszyną służącą do wyrównywa-
nia powierzchni. Maszyny takie spotykane są w rolnictwie np. na polach 
ryżowych do tworzenia idealnie płaskich poletek uprawowych. Zarówno 
ciągnik, jak i zgarniarka wyposażone są w stację lokalizacyjną StarFire. 
Do precyzyjnego określenia pozycji potrzebna jest jeszcze stacja sygnału 
referencyjnego. W ciągniku służy ona do wskazywaniu kierunku jazdy dla 
operatora. W maszynie roboczej określa położenie ostrza roboczego w sto-
sunku do poziomu morza. Niezależnie więc jak pofalowany będzie teren, 
znając wysokość przemieszczania się odbiornika sygnału od poziomu morza 
oraz jego odległość od ostrza roboczego, można zmieniać położenie frezu 
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tak, aby jego odległość od poziomu morza była stała. Oprogramowanie 
przewiduje możliwość tworzenia płaszczyzny o określonej pochyłości, jest to 
zatem bardzo dobre rozwiązanie np. dla kombajnów melioracyjnych, które 
układają drenaż o wybranym spadku, niezależnie od konfiguracji terenu. 
W porównaniu do układów laserowych nie jest potrzebna widoczność pro-
mienia lasera, co rozszerza obszar pracy i czyni system nieczuły na wpływ 
pogody. W trakcie demonstracji systemu sprawdzano jego dokładność na 
sztucznie usypanym pofalowanym torze. Maksymalne oscylacje wskaźnika 
przedstawiające zmiany położenia ostrza skrawającego od poziomej linii 
nie przekraczały 2 cm i wynikały one głównie z bezwładności układu hy-
draulicznego podnośnika. 

rysunek 3.2.5. Przykład rozwiązania pozycjonującego położenie narzędzia – iGrade.

truetracker
Jedno z rozwiązań o nazwie TrueTracker przedstawiono na rysunku 3.2.6. 

Jest to system aktywnego pozycjonowania maszyny, w pewnym sensie dzia-
łający na podobnej zasadzie jak i-Grade. Zbudowany jest z dodatkowej ramy 
podłączanej w tylnej części narzędzia. W tym przypadku kroje obrotowe pełnią 
funkcję kierownic, sterujących położeniem narzędzia znajdującym się przed 
nim i zapewniają stabilne prowadzenie maszyny po podłożu. 

Na rysunku 3.2.6 przedstawiono ramę podłączaną do siewnika. Na siew-
niku zamocowano dodatkową antenę odbiorczą. 
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rysunek 3.2.6. zespół aktywnego prowadzenia narzędzia – truetracker:  
1 – rama montażowa, 2 – belka poprzeczna, 3 – obrotowe jarzmo prowadzące 
krój tarczowy, 5 – sworzeń obrotowy, obracający krojami, 3,6 – drążki 
poprzeczne, 7 – siłownik przemieszczający drążki, 8 – czujnik położenia,  
9 – regulacja zagłębienia kroju. 

3.2.2. systemy optyczne 

oczy UKłaDU – systeM eyeDrIVe

Układ nawigacji nawet o wysokiej precyzji nie jest w stanie dostrzec roz-
woju roślin. Rośliny rozrastając się zajmują część ścieżek przejazdowych i w 
takim przypadku GPS może nie uwzględniać tej zmienności występującej na 
polu. Konieczne jest wprowadzenie systemu, który pozwoliłby wprowadzać 
poprawkę toru jazdy pojazdu uwzględniającą etap rozwoju roślin. Takie układy 
noszą nazwę lokalnych systemów lokalnych systemów pozycjonowania (LPS). 
Lokalne układy pozycjonowania zbudowane są jako układy mechaniczne-do-
tykowe lub czujniki wizyjne. W większości nowych rozwiązań stosowane są 
obecnie czujniki wizyjne. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość uzyska-
nia bardzo dużej ilości informacji związanych z transmitowanym obrazem. 
Oprócz danych dotyczących rozmieszczenia roślin, łatwo można uzyskać dane 
dotyczące zachwaszczenia, pojawienia się chorób lub lokalnego niedoboru 
składników pokarmowych w roślinach uprawnych. Układ wizyjny zbudowany 
jest z dwóch lub trzech kamer umieszczonych w jednej obudowie, pozwa-
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lających na rozpoznanie ścieżek jazdy, znaczników lub rzędów roślin. Układ 
wizyjny pracuje z dokładnością do 3 cm, pozwalając na ograniczenie szkód 
na polu (rys. 3.2.7 i 3.2.8).

Budowa systemu. W skład układu wchodzi zespolona kamera, składająca 
się z dwóch kamer pracujących w systemie obrazu monochromatycznego oraz 
z kamery barwnej. Obrazy zbierane przez układy optyczne służą do śledzenia 
toru jazdy przed pojazdem. Odpowiednie ustawienie kamer pozwala zbierać 
obraz kilka metrów przed pojazdem, dzięki temu układ automatyki ma czas 
na przesłanie sygnałów sterujących do układu wykonawczego mechanizmu 
kierowniczego o koniecznej korekcie toru jazdy. System mający informację 
o prędkości jazdy jest w stanie zareagować z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Kamera pozwalająca na rejestrację obrazów barwnych pozwala na śledzenie 
ścieżki przejazdu w przypadku, gdy zmiana barwy jest informacją determi-
nującą tor ruchu. Wprowadzenie jednej kamery barwnej zamiast dwóch 
jest związane z optymalizacją programów do analizy obrazu. Zdecydowanie 
mniejsza pracochłonność obróbki obrazu monochromatycznego pozwala 
obniżyć wymagania stawiane procesorom obrazu, bez pogorszenia jakości 
informacji przekazywanej do systemu. Bardzo dużą zaletą tego rozwiązania 
jest pełna kompatybilność z wcześniej wymienionymi układami prowadzenia 
równoległego oraz łatwość montażu na pojeździe. Klient otrzymuje zestaw 
umożliwiający samodzielne zainstalowanie w pełni działającego systemu.

rysunek 3.2.7. Wygląd układu pomiaru ścieżek eyeDrive.
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Elementy zastosowane w systemie pozwalają na pracę w rzędach o roz-
stawie od 15 cm, minimalna średnica wykrywanych roślin wynosi 3 cm, 
minimalna odległość pomiędzy roślinami zakrywającymi międzyrzędzia jest 
mniejsza od 10 cm. W przypadku pracy wzdłuż pokosu siana minimalna 
wysokość wykrywanej pryzmy wynosi 10 cm, a maksymalna 75 cm, przy jej 
szerokości od 30 do 200 cm. Rozwiązanie nawigacji lokalnej wykorzystujące 
układy wizyjne stanowi przyszłość rolnictwa. Kolejne generacje układów wi-
zyjnych pracujące w poczerwieni pozwolą oszacować zawartość składników 
pokarmowych w roślinach, trwają prace wdrożeniowe kompleksowej oceny 
stanu zdrowia upraw. Pozwoli to w przyszłości stosować wybiórczo środki 
ochrony, w zasadzie z dokładnością do pojedynczej rośliny. Wprowadzenie 
bardziej zaawansowanych układów wizyjnych napotyka na problemy natury 
technicznej – związane z algorytmami analizy obrazu. Podstawowym ograni-
czeniem jest system dyskryminacji informacji zawartej w obrazie, czyli – jak 
program ma rozpoznać, kiedy redlina jest redliną, a kiedy tylko bruzdą pozo-
stawioną przez maszynę, lub jak po obfitych deszczach precyzyjne rozpoznać 
ich przebieg. 

rysunek 3.2.8. optyczny układ pozycjonowania komponentów. 
Źródło: materiały firmy Claas.
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3.3. Układy napędowe

3.3.1. skrzynie bezstopniowe

Silna presja grup związanych z ochroną środowiska wywierana na pro-
ducentów pojazdów stwarza klimat do szukania przez nich nowych rozwią-
zań konstrukcyjnych w silnikach spalinowych. W ostatnich latach pewną 
popularność, a na pewno rozgłos, uzyskały elektryczne układy napędowe, 
składające się z silnika spalinowego napędzającego generator prądu, który 
ładuje baterię akumulatorów. Napęd pojazdu zapewniały silniki elektryczne 
zasilane prądem czerpanym z akumulatora. Hybrydowe układy napędowe 
tego typu mają jednak poważną wadę, wymagają stosowania akumulatorów. 
Aby mieć możliwość zmagazynowania znacznej ilości energii, konieczne jest 
stosowanie drogich akumulatorów litowych. Dlatego do tej pory napędy 
hybrydowe przeważnie stosowane były w pojazdach o niewielkiej mocy sil-
nika. Konstruktorzy pojazdów rolniczych również opracowali kilka ciekawych 
konstrukcji hybrydowych układów napędowych. 

Pod koniec ostatniej dekady XX wieku zwrócono szczególną uwagę na 
dopasowanie możliwości silnika do obciążenia układu napędowego. Odżyła 
w tym czasie koncepcja napędu bezstopniowego, umożliwiającego bardziej 
ekonomiczne wykorzystanie właściwości silników spalinowych. Rozpoczęto 
prace nad układami hybrydowymi i równolegle nad bezstopniowymi prze-
kładniami. Jednym z ciekawszych rozwiązań był zaprezentowany w 2019 
roku układ napędowy, który można zakwalifikować do rozwiązań z pograni-
cza napędów hybrydowych. Jednak należy podkreślić, że układ ten nie jest 
układem ściśle hybrydowym. Producentem ciągnika wzbudzającego ogromne 
zainteresowanie zwiedzających była znana w Polsce Białoruska firma MTZ 
z Mińska. Przedstawiła ona nowość w swojej ofercie, ciężki ciągnik z napędem 
hybrydowym(rys. 3.3.1), BELARUS-3023. Firma MTZ zajmująca się od wielu 
lat produkcją pojazdów znajdujących zastosowanie w rolnictwie i leśnictwie, 
rozpoczęła współpracę z rosyjskim koncernem elektromaszynowym RUSEL-
PROM. RUSELPROM od pewnego czasu prowadzi badania nad zastosowaniem 
technologii napędów hybrydowych i kombinowanych do ciężkich pojazdów 
użytkowych, takich jak autobusy miejskie i pojazdy ciężarowe. 

Nowością firmy w podejściu do rozwiązań hybrydowych jest zastąpienie 
stosowanych w innych rozwiązaniach baterii akumulatorów przez wysoko-
sprawne kondensatory. Rozwiązanie to przede wszystkim pozwala na obniżenie 
masy właściwej pojazdu oraz wydłużenie przebiegów pojazdu. Napędzana 
przez silnik prądnica prądu trójfazowego wytwarza energię elektryczną do 
silnika elektrycznego. Prądnica ta może też pracować w cyklu odwrotnym, 



248 A. Ekielski, K. Wesołowski • Systemy Agrotroniczne

pełniąc funkcję rozrusznika silnika spalinowego. Bezpośrednio za prądnicą 
umieszczono asynchroniczny silnik elektryczny. Jest to trójfazowa jednostka 
wytwarzająca przy nominalnym napięciu zasilania moc 172,5 kW. Prądnica 
i silnik elektryczny znajdują się w jednej obudowie, tworząc monolityczny 
układ. Do bocznej powierzchni obudowy bloku generator-silnik przytwierdzona 
jest duża skrzynka zawierająca system sterowania układem. Rosyjski koncern, 
opracowując ten układ wykorzystał współpracę z firmą Siemens – światowym 
liderem w dziedzinie elektrycznych układów sterowania. Dzięki zastosowaniu 
sprzężenia generator-silnik elektryczny otrzymano możliwość bezstopniowego 
dopasowania prędkości obrotowej i momentu obrotowego wytwarzanego 
przez silnik elektryczny. Takie rozwiązanie w klasycznych układach napędo-
wych jest możliwe do uzyskania w przypadku przekładni bezstopniowych. 
Jednak w tym przypadku, dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego unika 
się stosowania kosztownych układów sterowania hydraulicznego, problemów 
z ich smarowaniem i rozbudowanych zespołów filtracyjnych. Również ważne 
jest, że w niskich temperaturach system bez ogrzewania jest od razu gotów 
do pracy. Producent podaje, że zastosowanie przekładni elektromechanicznej 
powoduje oszczędności do 15% paliwa. 

Bardzo ciekawie rozwiązano problem napędu. Silnik elektryczny napędza 
klasyczny układ napędowy wyposażony w dwustopniową skrzynię przekła-
dniową i skrzynię rozdzielającą napęd na przednią i tylną oś napędową. 
Również napęd układu hydrostatycznego podnośnika wspomagania układu 

rysunek 3.3.1. schemat układu wykorzystującego przekładnie elektryczną. 
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kierowniczego jest mechaniczny. Prezentowane rozwiązanie, z inżynierskie-
go punktu widzenia, to typowa mieszana konstrukcja układu napędowego. 
Podobne rozwiązania, wykorzystujące silnik spalinowy i dla odmiany me-
chaniczno-hydrostatyczny układ napędowy, można często spotkać w innych 
pojazdach użytkowych. 

Budowa układu napędowego wykorzystującego przekładnie elektryczną. 
Silnik spalinowy napędza generator połączony bezpośrednio z wałem wyj-
ściowym silnika. Częstotliwość prądu wytwarzanego przez generator zależy 
od prędkości obrotowej silnika spalinowego, dlatego bezpośrednio za nim 
znajduje się stacja zasilająco-sterująca, składająca się z układów prostow-
ników oraz stabilizacji napięcia. Wewnątrz stacji prąd zmienny wytwarzany 
w generatorze, jest zamieniony na prąd stały. Aby ograniczyć straty wynika-
jące z oporu elektrycznego, każda z faz prądu przemiennego ma oddzielny 
kanał sterujący, czyli wewnątrz sterownika istnieją trzy fazy prądu stałego. 
Stacja zasilająco-sterująca składa się z kilku bloków sterowanych układem 
mikroprocesorowym, kontrolujących pracę poszczególnych odbiorników 
energii. Podstawowym zadaniem tego układu jest dostarczenie energii do 
elektromechanicznego układu napędowego i innych odbiorników elektrycznej 
znajdujących się w ciągniku i wymagających energii. Istnieje również możliwość 
wykorzystania ciągnika jako autonomicznej stacji zasilającej w energię elek-
tryczną. Nominalne łączne natężenie trójfazowego prądu (o parametrach 3 x 
380V, 50 Hz), jakie może być odbierane ze stacji wynosi 300 A. Ciągnik może 
więc w pewnych warunkach pełnić rolę małej lokalnej elektrowni (rys. 3.3.2).

Najbardziej rozbudowany jest blok zasilania trójfazowego asynchronicz-
nego silnika prądu zmiennego, napędzającego mechaniczną część układu 
napędowego. Blok ten ponownie zamienia prąd stały na trójfazowy prąd 
zmienny, służący do napędu potężnego 170 kW silnika. Prędkość obrotowa 
elektrycznego silnika napędowego jest zmieniana głównie przez zmianę czę-
stotliwości prądu dostarczanego do silnika elektrycznego. Dlatego niezbędnym 
urządzeniem jest falownik regulujący częstotliwość prądu zmiennego. Ze 
względu na zmianę parametrów energii dostarczanej do elektrycznego silnika, 
takich jak: częstotliwość prądu, współczynnik wypełnienia oraz przesunięcie 
między fazami, możliwa jest bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej 
oraz momentu wytwarzanego w silniku elektrycznym. 

Centralna jednostka sterująca wyposażona jest w bloki zasilające elek-
tryczną pompę, wymuszającą obieg cieczy w układzie chłodzenia silnika oraz 
w wentylator chłodnicy. Silniki napędzające pompę i wentylator są to silniki 
prądu stałego i dzięki automatycznej regulacji prędkości obrotowej szybko do-
stosowują wydajność chłodzenia do aktualnych wymagań. Producent podaje, 
że dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest utrzymanie zadanej temperatury 
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silnika z dokładnością do 2°C, a czas rozgrzewania silnika został skrócony 
o połowę w porównaniu do tradycyjnego rozwiązania. 

Wał odbioru mocy umieszczony w przedniej części ciągnika napędzany 
jest trójfazowym silnikiem elektrycznym prądu zmiennego o nominalnym 
poborze prądu wynoszącym 50 A. Napęd przedniego WOM posiada od-
dzielny moduł kontrolno-sterujący, pozwalający na ustawienie wybranej 
prędkości obrotowej, niezależnej od prędkości obrotowej silnika spalinowego. 
Nominalna moc, która może być odbierana z przedniego WOM wynosi 55 
kW przy wartości momentu obrotowego 105 Nm. W pojeździe, w którym 
główny napęd jest elektryczny zastosowanie w tym miejscu takiej jednostki 
napędowej jest wygodnym rozwiązaniem. Silnik elektryczny napędza prostą 
redukcyjną przekładnię planetarną. Wymienne końcówki wyjściowe WOM 
pozwalają dostosować układ do standardu 540 lub 1000 obr./min. Prędkość 
obrotowa WOM realizowana jest w trybie obrotów zależnych i niezależnych. 
Istnieje możliwość zmiany kierunku obrotu końcówki wałka. Cały zespół na-
pędu przedniego WOM jest mocowany do obudowy za pomocą kilku śrub, 
dzięki temu może być zdjęty z obudowy i umieszczony w pobliżu urządzenia 
wymagającego napędu mechanicznego. 

rysunek 3.3.2. schemat koncepcji pojazdu z przekładnią elektryczną.
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3.3.2. Dwusprzęgłowe skrzynie cVt 

Powszechnie stosowane rozwiązanie z równolegle pracującą transmisją 
hydrostatyczną i mechaniczną stało się pewnym standardem w układach 
napędowych ciężkich ciągników. Przekazywanie napędu za pomocą silników 
hydrostatycznych zapewnia płyną zmianę prędkości jazdy niezależnie od pręd-
kości obrotowej silnika. Jednak mechaniczna skrzynia przekładniowa przewyższa 
hydrostatyczną pod względem sprawności. Dlatego od lat trwają prace nad 
rozwiązaniami, które zapewniałyby zmianę przełożenia w podobny sposób, 
jak układy hydrauliczne ze sprawnością przekładni mechanicznej. W 2007 
roku zaprezentowano bezstopniową skrzynię przekładniową, która znalazła 
zastosowanie w ciągnikach T7000 AutoCommand firmy New Holland i Case IH 
Puma CVX. Podobnie jak większość przekładni CVT dostępnych na rynku, jest 
połączeniem przekładni mechanicznej i hydrostatycznej. Nowy system stero-
wania, nazwany przez producenta aPM, maksymalizuje sprawność całkowitą 
układu napędowego w zależności od obciążenia i prędkości obrotowej silnika 
oraz od prędkości jazdy, rozdzielając przepływ energii pomiędzy część hydrau-
liczną i mechaniczną układu napędowego. W praktyce sprowadza się to do 
wyboru przez operatora prędkości jazdy, a układ automatyki ustawia prędkość 
silnika i przełożenie. Standardowo operator ma do wyboru 4 warianty pracy: 
1) automatyczny, 2) tempomat (cruise), 3) manualny i 4) stałą prędkość WOM.

Domyślnym ustawieniem jazdy jest ustawienie automatyczne, w tym 
przypadku prędkość jazdy ciągnika zależy od stopnia wciśnięcia pedału 
gazu lub pochylenia dźwigni sterującej. W zależności od stopnia pochylenia 
prędkość ciągnika wzrasta, a system dostosowuje prędkość obrotową silnika 
i przełożenie w układzie napędowym, maksymalizując sprawność układu. 
Praca w trybie tempomatu umożliwia utrzymanie zadanej prędkości jazdy 
niezależnie od obciążenia układu napędowego. Operator pojazdu jedynie 
może obserwować, jak samoczynnie zmieniają się obroty silnika bez zmiany 
prędkości jazdy optymalizując zużycie paliwa. Tryb pracy manualny w najwięk-
szym stopniu przypomina jazdę pojazdem z klasycznym układem napędowym 
(rys. 3.3.3). W tym trybie pedał gazu służy do ustawienia prędkości obrotowej 
silnika i przełożenia. Praca w trybie ze stałą prędkością WOM pozwala ustawić 
odpowiednią dla danej prędkości WOM prędkość obrotową silnika. Prędkość 
jazdy zmieniana jest dzięki zmianie przełożenia. Zintegrowana z manetką 
przekładnia nawrotna pozwala na zatrzymanie i zmianę kierunku jazdy pojaz-
du nawet podczas wjazdu na wzniesienie bez rozłączania napędu. W czasie 
zatrzymania koła pojazdu są blokowane uniemożliwiając jego cofnięcie. Jeżeli 
pojazd ma zjechać tyłem ze wzniesienia, należy wcisnąć odpowiedni przycisk 
kierunku jazdy i delikatnie pchnąć manetkę do przodu. 
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rysunek 3.3.3. Widok na system sterowania przekładnią dwusprzęgłową (a), 
widok elementów mechanicznych przekładni (b). 

zasaDa Pracy sKrzynI PrzeKłaDnIoWej

To co wyróżnia przekładnię dwusprzęgłowa, to płynna i szybka zmiana bie-
gów w przekładni mechanicznej uzyskana dzięki dwusprzęgłowemu układowi 
załączania biegów. Takie skrzynie przekładniowe, nazywane preselekcyjnymi, 
znane są już z samochodów osobowych. Zasada działania polega na równo-
czesnym zazębieniu dwóch par kół w skrzyni przekładniowej. Jednak tylko 
jedna z nich za pośrednictwem pierwszego sprzęgła przekazuje napęd. Druga 
para, przy rozłączonym drugim sprzęgle obraca się swobodnie. Zmiana biegu 
polega na rozłączeniu pierwszego sprzęgła i włączeniu drugiego, łączącego 
drugą parę kół zębatych z układem napędowym. Podstawową zaletą takiego 
rozwiązania jest szybka zmiana przełożenia. W skrzyniach przekładniowych 
najdłużej trwającym procesem jest synchronizacja prędkości i przemieszczenie 
sprzęgła kłowego załączanej pary kół. W przypadku skrzyni dwusprzęgłowej 
koła następnego biegu są już zazębione. 

Podobnie jak w innych przekładniach CVT stosowanych w dużych cią-
gnikach, równolegle połączono bezstopniową przekładnię hydrostatyczną 
i dwusprzęgłową czterobiegową przekładnię mechaniczną. Moment obrotowy 
wytworzony w silniku przekazywany jest do przekładni planetarnej. Zespo-
lona przekładnia planetarna różni się od prostej przekładni zastosowaniem 
dwóch par satelitów oraz dwóch kół słonecznych (dużego i małego). Warto 
przypomnieć, że podobne rozwiązanie było już stosowane w latach 50. XX 
wieku w trzystopniowych wzmacniaczach momentu obrotowego. Charakte-
rystyczną cechą takiej przekładni planetarnej jest stałe połączenie ze sobą kół 
słonecznych, przez osadzenie na jednej osi zespołu satelitów. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu można uzyskać dwa przełożenia, w tym jedno ze zmianą kierunku 
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obrotu wału wyjściowego, oraz możliwość przerywania napędu. Przekładnia 
nie będzie przenosiła momentu obrotowego, jeżeli jeden z elementów tej 
przekładni nie zostanie przyhamowany. W tym rozwiązaniu kluczowym dla 
poprawnej pracy jest napędzanie koła pierścieniowego. 

Schemat na rysunku 3.3.4 przedstawia przekładnię CVT, realizującą funk-
cję aktywnego zatrzymania. Na przykład podczas podjazdu pod wzniesienie 
koła ciągnika powinny być zablokowane, jednak bez odłączania napędu. Na 
rysunku 3.3.4 pary kół odpowiadające za przełożenia na kolejnych biegach 
oznaczono jako F1 do F4. Synchronizatory s1/s3 koordynują odpowiednio 
biegi 1. i 3., sr2/s4 bieg 4. i 2. wsteczny, sr1/s2 bieg 2. i 1. wsteczny. Sprzę-
gła A i B odpowiadają za przekazanie napędu do skrzyni rozdzielającej napęd 
i przekładni głównej. Sprzęgło A jest włączone podczas pracy na biegach 1. 
i 3. oraz 2. biegu jazdy do tyłu, sprzęgło B pracuje w czasie jazdy na biegu 
2. i 4. oraz 1. wstecznym. 

rysunek 3.3.4. Przekrój skrzyni przekładniowej pracującej w trybie aktywnego 
zatrzymania. elementy aktywne zostały zaznaczone kolorem. 

Silnik przekazuje napęd do dwóch odbiorników: dużego koła słonecznego 
i za pośrednictwem prostej przekładni zębatej do pompy hydrostatycznej. 
Kierunek obrotu poszczególnych elementów oznaczono literami P – prawy, 
L – lewy. Koła ciągnika są połączone ze skrzynią napędową za pośrednictwem 
sprzęgła A (zaznaczone na rys. 3.3.4 kolorem niebieskim), sprzęgło B jest 
rozłączone. Silnik spalinowy napędza małe satelity, które obracają się razem 
z dużymi satelitami w kierunku przeciwnym do obrotu wału silnika. Kosz sa-
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telitów zacznie się obracać wtedy, gdy wystąpi różnica prędkości obwodowej 
pomiędzy napędzanymi przez silnik dużymi satelitami i kołem pierścieniowym. 
Jeżeli nie będzie różnicy prędkości, to satelity będą obracały się wyłącznie 
dookoła swojej osi, co spowoduje unieruchomienie kosza satelitów, prowa-
dząc do zablokowania układu napędowego i kół ciągnika. 

jazda do przodu. Prędkość obrotowa koła pierścieniowego zależy od 
prędkości obrotowej silnika hydrostatycznego, sterowanego przez system 
APM. Funkcja aktywnego zatrzymania może być uruchomiona przy włączo-
nym dowolnym biegu, dlatego rolą APM jest dostosowanie układu hydrau-
licznego przez uwzględnienie wcześniej załączonego biegu. Przesunięcie 
manetki sterującej prędkością jazdy pojazdu do przodu powoduje zwięk-
szenie chłonności silnika hydraulicznego, co przy takim samej wydajności 
pompy powoduje zmniejszenie prędkości obrotowej silnika. Pojawia się 
różnica prędkości pomiędzy kołem pierścieniowym i satelitami, co uru-
chamia obrót kosza satelitów, przenosząc napęd do kół jezdnych. Wraz ze 
zwiększaniem prędkości jazdy ciągnika obroty silnika hydraulicznego spadają. 
Przy prędkości około 6 km/h silnik hydrauliczny blokuje ruch obwodowy 
koła pierścieniowego, działając jak hamulec i powodując przenoszenie całej 
energii przez mechaniczną część układu napędowego. Jest to prędkość, 
przy której układ napędowy ma najwyższą sprawność. Jeżeli konieczne 
jest dalsze podniesienie prędkości, APM zmienia kierunek obrotów silnika 
hydrostatycznego i stopniowo zwiększa jego prędkość obrotową. Działanie 
to powoduje łagodne zwiększenie różnicy prędkości między kołem pier-

rysunek 3.3.5. zmiana biegu w przekładni mechanicznej skrzyni dwusprzęgłowej.
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ścieniowym a satelitami, podnosząc prędkość jazdy oraz zwiększając udział 
układu hydrostatycznego w napędzie.

Zmiana przełożenia pomiędzy 1. i 2. biegiem przebiega dwustopniowo 
(rys. 3.3.5). Synchronizator SR1/S2 łączy koło zębate 2. biegu z wałkiem po-
średnim i rozłączonym sprzęgłem B, które zaczynają obracać się napędzane 
małym kołem słonecznym. Po zazębieniu 2. biegu, układ powinien przygoto-
wać się do wyrównania prędkości obrotowej wałka pośredniego 1. i 2. biegu. 
APM zmieniając prędkość obrotową koła pierścieniowego znajduje taki stan, 
w którym następuje wyrównanie prędkości obrotowych wałka pośredniego 
1. i 2. biegu. Zrównanie tych prędkości umożliwia załączenie sprzęgła B 
i rozłączenie sprzęgła A. Dzięki wyrównaniu prędkości dla operatora zmiana 
biegu jest praktycznie niezauważalna. Warto również zauważyć pracę skrzyni 
z załączonymi równocześnie dwoma sprzęgłami A i B. Jest to o tyle istotne, 
że nie ma tutaj sytuacji, w której nawet na krótką chwilę zostanie przerwane 
przekazywanie napędu do kół ciągnika. W czasie jazdy na 1. biegu napęd 
odbierany jest z kosza satelitów, podczas gdy na 2. elementem napędowym 
jest małe koło słoneczne. 

zwiększanie prędkości na 2. biegu (rysunek 3.3.6). Zwiększanie pręd-
kości małego koła słonecznego i pojazdu na 2. biegu wymaga stopniowego 
przyhamowania prędkości obrotowej koła pierścieniowego przez APM. Przy 
prędkości jazdy około 18 km/h koło pierścieniowe zostanie zatrzymane i cała 
energia przenoszona jest przez część mechaniczną skrzyni. Dalsze zwięk-
szanie prędkości na 2. biegu jest możliwe przez zmianę kierunku napędu 

rysunek 3.3.6. zmiana prędkości jazdy przy włączonym 2 biegu. 
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koła pierścieniowego (podobnie jak przy 1. biegu). Zwiększanie prędkości 
powoduje zazębienie synchronizatora S1/S3 z kołem zębatym F3 3. biegu 
i przygotowanie się do załączenia sprzęgła A. Biegi 1. i 3. napędzane są przez 
kosz satelitów przekładni planetarnej i przekazują napęd dzięki sprzęgłu A, 
a biegi 2. i 4. odbierają napęd od małego koła słonecznego i współpracują 
ze sprzęgłem B.

załączenie biegu wstecznego. Włączenie biegu wstecznego (rys. 3.3.7) 
odbywa się podobnie jak wszystkich pozostałych biegów. Napęd przenoszony 
jest przez wałek biegu wstecznego do koła R1. Synchronizator biegu wstecz-
nego SR1/S2 łączy koło biegu wstecznego R1 z wałkiem sprzęgła B. Sprzęgło 
przekazuje napęd do kół po pełnym załączeniu kół. Zmiana kierunku jazdy 
odbywa się przez powolne zatrzymanie pojazdu, stopniowo schodząc do 
biegu 1., gdy pracuje sprzęgło A, i po zatrzymaniu pojazdu przez włączenie 
sprzęgła B i rozłączenie sprzęgła A. Taka kolejność operacji zapewnia również 
podczas zmiany kierunku jazdy nieprzerwane połączenie silnika z kołami 
napędowymi. Zwiększanie prędkości jazdy do tyłu spowoduje wstępne załą-
czenie synchronizatora SR2/S4 i kolejno włączenie sprzęgła A. Odpowiednie 
zestopniowanie kół zębatych pozwala na uzyskanie płynnej zmiany prędkości 
jazdy do tyłu w zakresie od 0 do 30 km/h.

rysunek 3.3.7. Włączenie biegu wstecznego w dwusprzęgłowej przekładni cVt. 
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Zalety stosowania przekładni CVT to: 
 R możliwość uzyskania optymalnej sprawności układu w pobliżu aż czte-

rech prędkości jazdy wynoszących 6, 18, 21 i 40 km/h; 
 R jedno podwójne sprzęgło mokre do wszystkich biegów pozwala na 

uproszczenie systemu sterowania;
 R załączanie sprzęgieł A, B w chwili wyrównania prędkości, brak poślizgu 

tarcz sprzęgłowych wydłuża okres eksploatacji;
 R niezauważalna zmiana biegów dzięki układowi podwójnego sprzęgła;
 R wykorzystanie pompy i silnika o zmiennej wydajności i chłonności 

współpracującego z systemem sterowania APM pozwala dostosować 
przełożenie skrzyni do obciążenia układu napędowego;

 R funkcja aktywnego zatrzymania połączona w jednej dźwigni kierunku 
jazdy z przekładnią nawrotną pozwala na łagodne ruszanie na pochy-
łościach z dużymi obciążeniami;

 R optymalizacja zużycia paliwa dzięki płynnemu dostosowaniu obrotów 
silnika i przełożenia do stanu pracy układu. 

Ograniczenia przekładni CVT to:
 R wyższa cena układu w porównaniu do klasycznego układu PowerShift;
 R uzyskane efekty zależą od algorytmu stosowanego przez system APM 

i przy zmianach np. ustawień silnika, układ może nie pracować optymalnie;
 R rygorystyczne przestrzeganie terminów wymiany oleju w układzie 

hydrostatycznym.

3.3.3. system sterowania cylindrami dwustronnego działania  
– Double action

Bardzo często podczas uprawy ściernisk agregatami uprawowymi ko-
nieczne jest dociążanie nie tyle ciągnika, co samego agregatu. Szczególnie 
na ciężkich glebach gliniasto-ilastych zagłębienie się narzędzia wymaga jego 
solidnego dociążenia. Rolnicy zwykle radzili sobie mocując na ramie maszyny 
dodatkowe obciążniki, zwiększające siłę wywieraną przez elementy robocze na 
podłoże. Podobny problem pojawia się podczas orki. Po wykonaniu uwrocia 
pełne zagłębienie pługa wymaga przejechania przez ciągnik kilku, czasami 
nawet kilkunastu metrów. W dobie powszechnych oszczędności dodatkowy 
balast umieszczony w narzędziu lub szeroki poprzeczniak na polu to czysta 
strata paliwa i czasu. W 2007 roku po raz pierwszy Bosch Rexroth zaprezen-
tował system, w którym siłowniki jednostronnego działania umieszczone 
w TUZ zastąpiono siłownikami dwustronnego działania. Dzięki tej prostej 
zmianie możliwe jest dociążenie maszyny. System ten został nazwany EhR-
-Double action (eHr-Da).
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zalety systemu eHr-Double action:
1. skrócenie odcinka, w którym narzędzie zagłębia się w glebę. Badania 

polowe potwierdziły, że droga przebyta przez ciągnik od momentu 
opuszczenia narzędzia do pełnego jego zagłębienia skróciła się o 40% 
w porównaniu do klasycznego układu z siłownikiem jednostronnego 
działania.

2. Precyzyjna kontrola głębokości uprawy, dzięki aktywnemu zakłębie-
niu narzędzia. W porównaniu do zwykłych układów EHR, EHR-Double 
Action pozwala na prowadzenie narzędzia na jednej głębokości bez 
względu na opór skrawania i spoistość gleby. Badania wykazały, że 
zmiany głębokości orki na glebach mozaikowatych nie przekraczały 5% 
(przy głębokości orki 30 cm to tylko 1,5 cm), zwykły EHR osiągał 10-
15%, a MHR – 10-30%. W przypadku agregatów uprawowych wskaźnik 
ten jeszcze niższy jest jeszcze lepszy. Jak jest to istotna sprawa, wiedzą 
dobrze plantatorzy kukurydzy lub buraków cukrowych. 

3. Dociskanie narzędzia do podłoża pozwala na zrezygnowanie w więk-
szości przypadków z obciążników w narzędzi, ciągnik przemieszcza 
mniejszą masę, ograniczając zużycie paliwa. 

4. Łatwiejsza wymiana – odłączanie narzędzia. Ramiona TUZ szybko 
opuszczają się w dół, bez konieczności ich obciążenia. Podczas rozłą-
czania praktycznie niemożliwe jest zakleszczenie się dolnych cięgieł 
w narzędziu. 

5. Dzięki szybszej reakcji układu możliwe jest zwiększenie prędkości ma-
szyn szczególnie na niejednorodnych i pofalowanych polach.

6. Symetryczna charakterystyka siłownika pozwala wytworzenie podobnej 
siły przy dociążaniu i przy unoszeniu narzędzia, dzięki temu możliwe jest 
uniesienie całego ciągnika do góry korzystając z przedniego i tylnego 
TUZ. 

Działanie eHr-Double action (eHr-Da)
Jest to klasyczny zamknięty układ hydrauliczny wyposażony w pompy 

o zmiennej wydajności. Zamiast siłownika jednostronnego działania napędza-
jącego TUZ pojawił się układ działania dwustronnego. Zmiany zaszły jednak 
w sterowaniu. Sercem układu jest nowy układ sterowania zaworami EHR23C-DA, 
który steruje przepływem oleju do siłowników dwustronnego działania. Pomiar 
sił w dwóch kierunkach wymagał również zmiany oprzyrządowania pomiaro-
wego. Firma Bosch Rexroth dla tego rozwiązania opracowała nową generację 
przetworników EHR do pomiaru przemieszczeń kątowych (AN2/30) oraz nowy 
przetwornik siły (KMB4). Przetwornik siły może być umieszczony w belkach 
dolnych i w cięgle górnym. Nowe przetworniki charakteryzują się solidną bu-
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dową oraz wysoką precyzją działania w szerokim zakresie pomiarów. Operator 
ma do wyboru, podobnie jak w typowym układzie EHR, kilka systemów pracy 
narzędzia. Jeżeli zostanie wybrana opcja pracy ze stałą głębokością, system prze-
tworników położenia śledzi przemieszczanie się narzędzia względem ciągnika 
i analizuje siły występujące w trójpunktowym układzie zawieszenia narzędzia. 
Wykrycie sytuacji uznanej za zbyt płytką głębokość uprawy w porównaniu do 
ustawionej powoduje zadziałanie siłownika dociskającego narzędzie do gleby. 
Istotą całego rozwiązania jest połączenie aktywnego dociskania siłownikiem 
z układami szybkiej analizy położenia narzędzia. W układzie EHR konieczne 
stało się zwiększenie wydajności układu sterowania ECU przez opracowanie 
nowego 32-bitowego systemu, pracującego z częstotliwością 150 MHz. 

3.3.4. Hydrauliczne układy napędowe stosowane w kombajnach  
do zbioru zielonek 

Nowoczesne kombajny muszą spełniać cel, jakim jest uzyskanie wysokiej 
zdolności do przenoszenia materiału w połączeniu z uzyskaniem niskiego od-
setka uszkodzeń ziarna lub paszy. Maksymalna niezawodność jest podstawo-
wym wyznacznikiem przydatności maszyn wykorzystywanych w stosunkowo 
krótkich okresach roku. Ponadprzeciętne obciążenie maszyn wpływające na 
wydajność podczas zbiorów, może być uzyskane tylko dzięki interakcji wszyst-
kich części maszyny. Napęd główny i napędy pomocnicze muszą ze sobą 
idealnie współpracować. Hydrostatyczny układ napędowy ma wiele zalet, 
które można odnieść do całej konstrukcji. Kompaktowa konstrukcja umożliwia 
montaż silników hydraulicznych dokładnie tam, gdzie wymagany jest moment 
obrotowy. Mogą one zatem zastąpić sztywne wały do przenoszenia mocy.

Zastosowanie hydrauliki to dodatkowe zalety zarówno funkcjonalne, jak 
i te związane z bezpieczeństwem użytkowania sprzętu. Na przykład bezstop-
niowa regulacja prędkości podajników hydraulicznych zbioru umożliwia płynną 
regulację długości cięcia zbieranej zielonki (rys. 3.3.8).

rysunek 3.3.8. Przykład wykorzystania napędu hydrostatycznego do napędu 
podajnika (B) i noży (a) w kombajnie do zielonek. Źródło: materiały firmy linde.
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Funkcja zatrzymania awaryjnego przy pomocy pompy hydraulicznej bez 
dodatkowych mechanizmów wykonawczych. Przykładem może być system 
awaryjnego zatrzymywania podajnika sieczkarni polowej wyposażonej w de-
tektor metalu. W przypadku wykrycia metalu, system zatrzymuje się w czasie 
0,1 s, nie pozwalając na zniszczenie sieczkarni (rys. 3.4.2). 

rysunek 3.3.9. Widok systemu awaryjnego zatrzymania mechanizmu podajnika 
w sieczkarni. 
Źródło: materiały firmy Bosch

3.4. systemy hydrauliki wewnętrznej i zewnętrznej

Systemy hydrauliczne w systemach agrotonicznych stanowią jeden z mo-
torów napędzających rozwój nowoczesnych układów napędowych. Z punktu 
widzenia systematyki układy wykorzystywane w pojazdach rolniczych można 
podzielić według znanego schematu na: układy hydrauliki wewnętrznej i syste-
my zasilające odbiorniki zewnętrzne. Obecnie dzięki możliwości zastosowania 
systemów wykrywania obciążenia (ang. Load Sensing), granice te stopniowo 
zanikają, ze względu na zintegrowaną budowę układów hydraulicznych, 
w których te same elementy umożliwiają dostarczenie energii do urządzeń 
znajdujących się w pojeździe, jak i do maszyn doczepianych. Z punktu widze-
nia użytkownika jest to dobre rozwiązanie, gdyż pozwala zmniejszyć liczbę 
elementów wchodzących w skład układu hydraulicznego. Również przejęcie 
dużej części pomiarów przez rozwiązania elektroniczne zmniejszyło obciążenie 
hydrauliki montowanej w pojazdach. Różnica w budowie układów hydrau-
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licznych w porównaniu do układów stosowanych 10-15 lat temu, dotyczy 
zmiany możliwości sterowania obecnie używanych systemów, zmniejszenia 
ilości płynu hydraulicznego wykorzystywanego w obwodach, przy zwiększeniu 
liczby obwodów napędowych montowanych w ciągnikach. Obecnie stosowa-
ne elektroniczne elementy sterujące umożliwiają wykonywanie wielu innych 
funkcji przez hydraulikę, takich jak hamowanie przyczepy i prawie bezstratna 
zmiana prędkości obrotowej silników hydraulicznych. Przepływ znamionowy 
płynów hydraulicznych w niektórych dużych ciągnikach wynosi obecnie od 
240 do 270 dm3/min. W rozdziale 2.5. przedstawiono komponenty systemów 
hydraulicznych, w tej części omówione będą konkretne rozwiązania, które 
znalazły zastosowanie w pojazdach rolniczych. 

3.4.1. Układy eHr

Układy UHR, dzięki zastąpieniu czujników mechanicznych czujnikami 
elektronicznymi, stanowią przełom w systemach hydraulicznych stosowanych 
w pojazdach rolniczych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest obsługiwanie 
z dużą precyzją wielu odbiorników energii hydraulicznej. Na rysunku 3.4.1 
przedstawiono schemat układu EHR pracującego w ciągniku rolniczym. 

W systemie mechatronicznym wartości siły w cięgnach i położenie me-
chanizmu zawieszenia narzędzi są przekształcane na sygnały elektryczne przez 
odpowiednie przetworniki (czujniki). Sygnały te są przesyłane do centralnej 
jednostki sterującej (kontrolera). Wymagane wartości (np. sił w cięgłach 
TUZ) są ustawiane na konsoli sterowania jako wartości elektryczne i są 
przesyłane do sterownika. Sterownik na podstawie tych danych uruchamia 
wgrany algorytm kontrolny, który przetwarzając sygnał wejściowy wysyła 
sygnały sterujące do podsystemu wykonawczego, tj. do zaworu elektrohy-
draulicznego. Wraz z rozwojem konstrukcji ciągników pojawiły się kolejne 
odmiany systemu EHR (B, C, D). Systemy EHR-C i EHR-D zaprojektowano do 
ciągników o dużej mocy, podczas gdy system EHR-B przeznaczony jest do 
sterowania hydromechanicznym układem zawieszenia narzędzi w ciągnikach 
o mocy do 60 kW.

tryby pracy układu eHr. Pompa hydrauliczna (1) dostarcza olej do ser-
wozaworu elektromagnetycznego (2), który steruje cylindrami hydraulicz-
nymi układu podnoszenia narzędzia (8). Cylindry umożliwiają podnoszenie, 
zatrzymanie lub opuszczenie cięgieł, na końcach których zamocowane jest 
narzędzie. Elektroniczna jednostka sterująca (12) odczytuje wartość zadaną, 
ustawioną na panelu sterowania (10) i wartości rzeczywiste odczytane przez 
czujniki (9) i (6). Odchyłka sterowania, będąca różnica pomiędzy wartością 
zadaną i odczytaną z czujników, jest przeliczana w jednostce sterującej (12), 
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a następnie odpowiedni do obliczonej różnicy sygnał jest podawany do zaworu 
sterującego wysokością TUZ (2). Rdzeń sterujący zaworami jest sterowany 
przez dwa elektromagnesy. 

rysunek 3.4.1 schemat rozmieszczenia komponentów układu eHr w ciągniku 
rolniczym: 1 – pompa hydrauliczna, 2 – zawory sterujące układem zawieszenia 
narzędzi w tylnym tUz, 3 – zawory sterujące układem zawieszenia narzędzi 
w przednim tUz, 4 – radarowy czujnik prędkości, 5 – indukcyjny miernik prędkości 
obrotowej kół pojazdu, 6 – czujnik siły uciągu w dolnych cięgłach tUz, 7 – czujnik 
ciśnienia oleju hydraulicznego, 8 – cylinder tylnego tUz, 9 – czujnik położenia 
tylnego tUz, 10 – panel sterujący tylnym tUz, 11 – panel sterujący przednim 
tUz, 12 – mikroprocesorowa jednostka sterująca (ecU), 13 – zewnętrzny czujnik 
położenia narzędzia, 14 – czujnik obciążenia w przednim tUz, 15 – czujnik położenia 
przedniego tUz. 
Źródło: materiały informacyjne firmy Bosch.

Systemy EHR, w zależności od konstrukcji, mogą realizować kilka funkcji 
związanych z regulacją położenia narzędzia. W tabeli 3.4.1 przedstawiono 
działania realizowane przez kolejne systemy EHR. 

Dużą zaletą systemów EHR jest ich uniwersalność – mogą być programo-
wane w zależności od wskazań priorytetowego czujnika lub grup czujników 
oraz przy szerokim zakresie regulacji. We wszystkich przypadkach regulacji za 
pomocą systemu EHR występuje system regulacji ze sprzężeniem zwrotnym 
(patrz rozdział o systemach sterowania). Jednym z pierwszych systemów 
regulacji, które zostały opracowane dla układów EHR był system regulacji po-
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zycyjnej. Przy ustawieniu regulacji pozycyjnej, cięgła TUZ powinny znajdować 
się w jednym położeniu, niezależnie od obciążenia na ich końcach. W tym 
przypadku zmienną kontrolowaną dostarczającą sygnał zwrotny, jest pozycja 
zaczepu, a wartością zadaną w układzie regulacji jest ustawienie położenia 
ramion TUZ zadane na panelu sterującym. Sygnał do czujnika położenia (9) 
dostarczany jest przez pomiar położenia krzywki umieszczonej na osi obrotu 
górnych ramion TUZ. 

regulacja siły uciągu (siłowa). W tym przypadku zmienną kontrolowaną 
jest siła na tylnych cięgłach TUZ. Jeżeli cięgła w czasie pracy utrzymywane 
są przez system sterowania na jednym stałym poziomie, oznacza to, że moc 
ciągnika jest optymalnie wykorzystywana. Szczególnie jest to istotne w czasie 
orki na pofałdowanym terenie i niejednorodnej glebie. Sygnał sprzężenia 
zwrotnego jest dostarczany przez czujniki siły (6). Siłą uciągu jest zmieniana 
przez zmianę głębokości roboczej narzędzia (pługa lub kultywatora) dołączo-
nego do ciągnika.

regulacja mieszana. W tym przypadku rzeczywiste wartości położenia i siły 
oporu narzędzia są mieszane w regulowanym stosunku na panelu sterowania, 
a następnie zadane wartości są przetwarzane do postaci wartości zadanych: 
położenia i siły uciągu. Sterowanie mieszane pozwala na zmniejszenie zmian 
głębokości roboczej z powodu wahań oporu gleby, które występują przy 
sterowaniu siłowym.

amortyzacja drgań. System w celu zmniejszenia wahań obciążenia przed-
niej osi, a tym samym zwiększenia kontroli nad układem utrzymania kierunku 
jazdy, wykorzystuje czujniki siły (6) i (9). Czujniki te wykorzystywane są do 

tabela 3.4.1. różnice pomiędzy kolejnymi układami eHr

Działanie EhR
Sterowanie położeniem i siłą uciągu TUZ B C D
Zewnętrzne przyciski sterujące cylindrami TUZ X X X
Sterowanie ciśnieniowe X X
Sterowanie poślizgiem kół napędowych X X
Tłumienie drgań X X X
Niezależne sterowanie przednim i tylnym TUZ X
Równoczesne sterowanie przednim i tylnym TUZ X
Diagnostyka układu X X X
CAN-BUS X X
Zewnętrzny czujnik położenia narzędzia X X X

Źródło: Opracowanie własne.
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pomiaru sygnału docierającego do sterownika, jako sprzężenie zwrotne. 
Wskazania tych czujników są sygnałami przetwarzanymi przez elektroniczną 
jednostkę sterującą (12), która następnie przesyła odpowiednie elektroniczne 
sygnały do zaworu sterującego układu zawieszenia narzędzi (2). 

regulacja na stały poślizg. Kontrola poślizgu polega na obserwacji wartości 
poślizgu kół napędowych i dostosowania siły uciągu tak, aby wartość poślizgu 
utrzymywana była na jednym poziomie. Regulacja tego typu ma wiele zalet:

 R pozwala na oszczędność czasu i ogranicza zużycie paliwa,
 R ogranicza zużycie opon, 
 R ogranicza ugniatanie i niszczenie gleby,
 R zmniejsza obciążenie operatora nad kontrolą poślizgu kół, ograniczając 

ryzyko zatrzymania pojazdu w głębokiej koleinie. 
System utrzymania zadanej wartości poślizgu kół napędowych wykorzy-

stuje czujnik radarowy (4) i czujnik prędkości obrotowej kół napędowych (5).
regulacja ciśnieniowa. Kontrola ciśnienia w obwodzie hydraulicznym 

określa pośrednio, z jaką siłą mechanizmy jezdne oddziałują na podłoże. 
Właściwe ustawienie wartości zadanej ciśnienia pozwala zmniejszenie procesu 
ugniatania gleby. Sygnały wyjściowe z czujnika ciśnienia (7) są przetwarzane 
w jednostce sterującej (12) i wysyłane do zaworu sterującego położeniem 
zaczepu (2).

Kontrola położenia przedniego tUz. Wartości zadane w układzie sterowa-
nia przedniego TUZ są wstępnie ustawiane za pomocą panelu sterowania (11). 
Sygnały zwrotne z czujników (7), (14) i (15) są przesyłane do elektronicznej 
jednostki sterującej (12). Na podstawie odchyłki sterowania, wynikającej z po-
równania wartości zadanej i sygnałów ze sprzężenia zwrotnego, ustalane jest 
natężenie przepływu oleju przez zawór sterujący (3) położeniem przedniego 
cylindra. Do sterowania położenia przedniego TUZ mogą być wykorzystywane 
tryby regulacji stałego położenia lub ciśnienia. 

zewnętrzny czujnik położenia narzędzia. Czujnik położenia przymo-
cowany do dołączonego narzędzia dostarcza sygnały elektryczne, które są 
przetwarzane w jednostce sterującej (12) i kierowane do zaworu (2) steru-
jącego położeniem TUZ, umożliwiając w ten sposób utrzymanie dołączonego 
narzędzia w określonej pozycji.

Współpraca układu eHr z protokołem canBUs. Należy zaznaczyć, że 
wprowadzenie standardu CANBUS stało się nieodzowne. Od wielu lat liczba 
układów elektronicznych w ciągniku stale zwiększa się. Prowadzi to do więk-
szej złożoności połączeń pomiędzy elementami elektronicznymi i jednostkami 
sterującymi. Jednostki sterujące muszą pomiędzy sobą wymieniać lub koor-
dynować przekazywanie informacji. W tym przypadku przesyłanie danych za 
pomocą konwencjonalnej wiązki przewodów często okazywało się nieodpo-
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wiednie i zawodne. Rozwiązaniem jest użycie szeregowej magistrali danych 
(rys. 3.4.2), która zapewnia zmniejszenie liczby wiązek przewodów i złączy. 
Każda kolejna pojawiająca się generacja urządzeń elektronicznych stawia 
coraz wyższe wymagania w zakresie wymiany informacji między systemami 
w połączeniu z koniecznością uzyskania wysokiej niezawodności transmisji. 
Odpowiedni system przesyłania danych został zrealizowany przy wykorzysta-
niu magistrali pracującej w sieci CAN (ang. Controller Area Network). Dużą 
zaletą tego rozwiązania jest uzyskanie równego dostępu do szeregowej ma-
gistrali przesyłania danych przez wszystkie urządzenia znajdujące się w sieci. 
Kolejną zaletą CAN w porównaniu z konwencjonalnym okablowaniem, jest 
to, że wszelkie błędy transmisji, które czasami występują z powodu zakłóceń 
elektromagnetycznych, są wykrywane i automatycznie korygowane przez 
powtórną transmisję.

rysunek 3.4.2. schemat podłączenia elementów hydraulicznych do magistrali 
danych can.

3.4.2. elementy składowe systemu eHr

zawór sterujący położeniem cięgieł tUz. Schemat zaworu EHR 5-LS, 
przedstawiono na rysunku 3.4.3. Jest to zawór proporcjonalny, o liniowej 
charakterystyce i maksymalnym przepływie 60 dm3/min. Przyłącze oznaczo-
ne jako P, połączone jest z wyjściem pompy hydraulicznej, do portów A i A’ 
podłączono wejścia do siłownika hydraulicznego jednostronnego działania. 
Port R1 pełni rolę spływu z siłowników do zbiornika oleju. Z portu Y wyprowa-
dzane jest ciśnienie referencyjne sterujące wydajnością pompy hydraulicznej. 
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rysunek. 3.4.3. schemat układu wyspy zaworowej eHr 5-ls, sterującej cylindrami 
tylnego tUz: 1 – trójdrogowy kompensator, 2 – zawór uruchamiający podnoszenie, 
3 – zawór uruchamiający opuszczanie ramion, 4 – zawór jednokierunkowy.

Zasada pracy. Pompa tłoczy olej do portu P, który doprowadzony jest do 
normalnie otwartego zaworu kompensatora. Wartość doprowadzanego ciśnie-
nia oleju jest mierzona na wyjściu z zaworu (1) i w przypadku przekroczenia 
zakładanej wartości, zawór (1) jest przesterowany hydraulicznie w położenie 
odcinające dopływ oleju do dalszej części układu. Siła wymagana do prze-
sterowania zaworu (1) zależy od stałej sprężystości sprężyny umieszczonej 
w zaworze (1) oraz od wartości ciśnienia sterującego doprowadzonego do 
portu Y. Warto zauważyć, że w położeniu spoczynkowym brak jest ciśnienia na 
wyjściu z portu Y, a jeżeli wcześniej w przewodach znajdował się olej, to został 
on przez zawór (2) skierowany do zbiornika oleju. Brak ciśnienia w porcie Y 
powoduje przesterowanie pompy zasilającej w położenie zerowej wydajności. 

Unoszenie ramion tUz. Doprowadzenie sygnału elektrycznego do cewki 
zaworu (2) powoduje jego przesterowanie i olej przepływa do wyjścia A i 
A’ – przez zawór (2) -> (4) -> A. Siłownik zaczyna się unosić z szybkością 
wymuszoną natężeniem przepływającego oleju. Stałe ciśnienie utrzymywane 
jest przez regulację wydajności pompy hydraulicznej sterowanej wyjściem 
Y. W przypadku gwałtownego wzrostu ciśnienia w układzie hydraulicznym, 
następuje zamknięcie przepływu oleju przez zawór (1), spadek ciśnienia na 
wyjściu Y, a w konsekwencji zmniejszenie wydajności pompy zasilającej do zera. 

opuszczanie ramion tUz. Sygnał z czujnika położenia doprowadzony 
jest do cewki zaworów (2) i (3). Zwór (2) zostaje przesterowany w położenie 
spoczynkowe, odcinając dopływ oleju z pompy do siłownika. Jednocześnie 
spada ciśnienie oleju w przyłączu Y, a pompa zasilająca przestaje tłoczyć olej. 
Zawór (3) zostaje przesterowany w położenie umożliwiające spływ oleju do 
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zbiornika, a zawór jednokierunkowy uniemożliwia przepływ wsteczny oleju 
do zaworu (2). 

Panel sterowania systemem kontroli tUz. Ze względu na prostą obsłu-
gę i dobrą ergonomię większość producentów ciągników, w mniejszym lub 
większym stopniu wzoruje się na rozwiązaniu panelu sterowania przedsta-
wionego przez firmę Bosch w 1997 roku. Jest rozwiązane wykorzystujące 
tylko sygnały elektryczne doprowadzone do panelu za pomocą 17-polowego 
wtyku (rys. 3.4.4). 

rysunek 3.4.4. Widok panelu sterowania podnośnikiem hydraulicznym:  
1 – czteropołożeniowa dźwignia kontroli podnośnika wyposażona w funkcje: 
transport/unoszenie, stop, opuszczanie i elastyczne, 2 – blokada zmiany 
położenia dźwigni 1, 3 – ustawienie prędkości opuszczania ramion podnośnika,  
4 – ustawienie wysokości podniesienia tUz, 5 – ograniczniki najniższego 
i najwyższego dopuszczalnego położenia dźwigni tUz, 6 – ustawienie systemu 
regulacji głębokości orki siłowej, pozycyjnej lub mieszanej (ciśnieniowo-pozycyjnej 
w położeniu pośrednim), 7 – dioda świetlna informująca o błędach w układzie,  
8 – wskaźnik świetlny podnoszenia ramion tUz, 9 – wskaźnik świetlny opuszczania tUz. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Bosch-Rexroth

Przetwornik położenia ramion górnych tUz. Jednym z podstawowych 
elementów doprowadzających sygnał do zaworów sterujących jest czujnik 
położenia TUZ, umieszczony na osi obrotu górnych ramion podnośnika. 
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Widok czujnika przedstawiono na rysunku 3.4.5. W czujniku wykorzystano 
przetwornik indukcyjny. Pomiar położenia ramion TUZ polega na przemiesz-
czeniu rdzenia czujnika wywołanego działaniem krzywki, obracającej się 
razem z ramionami podnośnika. Umieszczona wewnątrz czujnika sprężyna 
zapewnia docisk głowicy pomiarowej czujnika do krzywki. Elektryczny sygnał 
wyjściowy jest proporcjonalny do przemieszczenia rdzenia czujnika. Sygnał 
wyjściowy z czujnika jest sygnałem napięciowym o amplitudzie od 0,25 do 
0,75 napięcia zasilającego. 

rysunek 3.4.5. zasada pracy i widok przetwornika położenia ramion górnych 
podnośnika. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Bosch-Rexroth.

Przetwornik siły w cięgłach dolnych tUz. Czujnik siły ma postać kołka 
mocującego dolne cięgło TUZ do ramy ciągnika. Naprężenia ścinające wy-
stępujące w miejscu mocowania kołka i cięgła są mierzone jako minimalne 
odkształcenia trzpienia mocującego przez wykorzystanie efektu magnetostryk-
cyjnego (więcej informacji na temat zasady działania tego typu czujników 
można znaleźć w rozdziale omawiającym czujniki siły). W stanie bez obciążenia 
między biegunami powstaje symetryczne pole magnetyczne, dzięki polu elek-
trycznemu wytwarzanemu przez cewkę pierwotną. W przypadku wystąpienia 
sił rozciągających lub nacisku, zmieniają się właściwości magnetyczne pier-
wotnie izotropowego materiału. Wskutek tego pole magnetyczne staje się 
asymetryczne. W ten sposób występuje różnica potencjałów magnetycznych 
między biegunami uzwojenia cewki wtórnej. Jest to spowodowane zmianą 
wartości strumienia magnetycznego w obwodzie wtórnym. W konsekwen-
cji w cewce umieszczonej w obwodzie wtórnym indukowane jest napięcie. 
Wytworzone napięcie jest proporcjonalne do oddziałującej siły. Otrzymany 
z przetwornika sygnał jest wzmacniany i prostowany w zintegrowanym ob-
wodzie pomiarowym (rys. 3.4.6).
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rysunek 3.4.6. Widok mocowania i schemat podłączenia czujnika siły w cięgłach 
dolnych trójpunktowego układu zawieszenia narzędzi.

Przetwornik obrotowy położenia. Jest to indukcyjny element czujnika 
kąta oparty na zasadzie różnicowej opornika (potencjometru). Wał prze-
twornika jest obracany mechanicznie. W przetworniku umieszczono moduł 
z zintegrowaną elektroniką wyposażony w kompensację temperatury. Sygnał 
wyjściowy czujnika jest proporcjonalny do kąta obrotu wałka. W czujniku za-
instalowano regulację do precyzyjnego ustawienia punktu zerowego i czułości 
przetwornika. Ze względu na niską wytrzymałość mechaniczną elementów 
przetwornika, wałek przetwornika kąta obrotu powinien być połączony z mie-
rzonym obiektem w taki sposób, aby był wolny od luzu i nie był narażony na 
działanie siły rozciągającej (rys. 3.4.7).

rysunek 3.4.7. Przetwornik położenia kątowego.



4. MEChATRONIkA w MASZYNACh  
ROlNICZYCh

4.1. elementy mechatroniczne w kombajnach

Kombajn zbożowy to maszyna, która łączy procesy koszenia, zbierania, 
omłotu i przesiewania nasion różnych upraw zbożowych, takich jak: pszenica, 
owies, żyto, jęczmień, kukurydza, soja i len (siemię lniane). Zebrane zboże jest 
magazynowane w wewnętrznym zbiorniku, a następnie jest wyładowywane 
na równolegle jadące obok przyczepy, ograniczając w ten sposób przestoje 
technologiczne. Tradycyjnie, wszystkie wymienione wyżej operacje realizowa-
ne były bezpośrednio przez operatora – do jego obowiązków należało usta-
wienie parametrów pracy maszyn, a także późniejsza ich kontrola. W wyniku 
rozwoju systemów mechatronicznych możliwe stało się zmniejszenie udziału 
operatora i znaczne jego odciążenie w obsłudze kombajnu. Mechatroniczne 
podejście do rozwiązań konstrukcyjnych oznacza, że wszystkie dane, jako wiel-
kości mierzalne, są przekazywane do operatora wewnątrz kabiny, a systemy 
diagnostyczno-wnioskujące wykonują za operatora dużą część wnioskowania. 

W poprzednich rozdziałach omówiono elementy mechatroniczne w ukła-
dach napędowych, dlatego w tej części przedstawiono rozwiązania pomiarowe 
wykorzystywane w tym segmencie maszyn.  

  
4.1.1. czujnik strat ziarna

Proces pomiaru wielkości plonów oraz strat związanych z jego zbiorem 
jest jednym z kluczowych składników rolnictwa 4.0. 

Proces zbioru ziarna obejmuje pięć podstawowych operacji jednostko-
wych: ścinanie, podawanie, omłot, oddzielanie i czyszczenie. Każda z tych 
operacji może wnosić w procesie zbioru straty ziarna. Dlatego we współcze-
snych kombajnach zbożowych proces zbioru i omłotu zboża jest kontrolowany 
przez wiele czujników (rys. 4.1.1 i 4.1.2). Czujniki rozmieszczone w kombajnie 
przez łącza CAN przesyłają dane do systemu monitoringu i kontroli umieszczo-
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nego na monitorze wyświetlacza. Jeżeli kombajn podłączony jest do systemu 
telematycznego, możliwe jest przesyłanie danych do centralnej bazy danych 
właściciela pojazdu. W tabeli 4.1.1 przedstawiono spis czujników występują-
cych w kombajnach zbożowych. 

rysunek 4.1.1. rozmieszczenie elementów roboczych w kombajnach zbożowych 
(1 – rotor lub bęben młócący, 2 – młocarnia, 3 – separatory, 4 – wyrzutnik 
bijakowy, 5 – system czyszczenia). 
Źródło: opracowanie własne.

rysunek 4.1.2. rozmieszczenie czujników pomiarowych w kombajnie.
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tabela 4.1.1. spis przetworników montowanych w kombajnach zbożowych 

lp. nazwa czujnika

1 Ultradźwiękowy czujnik odległości (lewa strona) 

2 Ultradźwiękowy czujnik odległości (prawa strona)

3 Czujnik położenia hedera

4 Radarowy przetwornik pomiaru prędkości rzeczywistej

5 Przetwornik wilgotności ziarna (zawartość wody)

6 Przetwornik wilgotności ziarna (pomiar temperatury) 

7 Przetwornik pochylenia wzdłużnego

8 Przetwornik pochylenia poprzecznego

9 Przetwornik strat plonu (na sitach)

10 Przetwornik strat plonu (lewy czujnik wytrząsacza słomy)

11 Przetwornik strat plonu (prawy czujnik wytrząsacza słomy)

12 Czujnik prędkości teoretycznej

13 Czujnik przepływu ziarna

Pomiar szerokości obszaru cięcia
Kombajny są wyposażone w odczepiane i wymienne hedery, które są 

dedykowane dla odpowiednich roślin. Standardowy heder jest wyposażony 
w zestaw noży wykonujący ruch posuwisto-zwrotny. Nagarniacz z metalowymi 
lub wykonanymi z plastyku palcami przekazuje ścięte zboże do przenośnika. 
Współczesne hedery wyposażone są w czujniki szerokości koszonego łanu. 
Przetwornik wykrywający szerokości łanu składa się z ultradźwiękowego 
czujnika odległości, który zbudowany jest z piezoelektrycznego nadajnika 
i odbiornika. Przetworniki umieszczone są po obu stronach hedera kombajnu, 
umożliwiając obustronny pomiar szerokości ciętego łanu (rys. 4.1.3). 

Pomiar szerokości ciętego łanu wymaga uzyskania informacji, w jakiej 
odległości od każdego czujnika ultradźwiękowego znajduje się zwarta ściana 
zboża. Każdy z czujników kilka razy w ciągu sekundy emituje sygnał akustyczny 
w zakresie fal ultradźwiękowych. Czas pomiędzy wysłaniem sygnału i jego 
odebraniem przez czujnik odbiorczy stanowi podwojoną odległość od uprawy. 

Na rysunku 4.1.3 przedstawiono zasadę pomiaru szerokości cięcia zboża 
przez kombajn zbożowy. Czas pomiędzy odebraniem i wysłaniem sygnału 
liczony jest przez wewnętrzny zegar przetwornika, pozwalając na obliczenie 
odległości od przeszkody S, zgodnie ze wzorem:

S = a . tf . Vf.
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gdzie tf – czas konieczny na pokonanie przez sygnał odległości S, a – stała 
zależna od budowy i miejsca umieszczenia czujników, np. w idealnych warun-
kach prostopadłego umieszczenia czujników wartość a = 0,5, Vf, – wielkość 
opisująca prędkość dźwięku w powietrzu. W przypadku umieszczenia dwóch 
czujników w hederze kombajnu, czas powrotu fali do odbiornika wynosi od-
powiednio: tfl dla lewego czujnika i tfp dla prawego czujnika. Odległość łanu 
zboża od krawędzi hederu wynosi odpowiednio:

Sl = a . tfl . Vf

Sp = a . tfp . Vf

Szerokość ciętego przez kombajn łanu Sc = Sh – (Sl + Sp). 

Mocowanie i regulacja czujników piezoelektrycznych 
(ultradźwiękowych) w kombajnie 
Pomiar odległości za pomocą czujników ultradźwiękowych opiera się na 

zasadzie pomiaru czasu powrotu sygnału do czujnika. Dlatego przedstawiana 

rysunek 4.1.3. Pomiar szerokości za pomocą sprzężonych czujników 
ultradźwiękowych. 
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technika pomiarowa wymaga włączenia precyzyjnego pomiaru czasu. Jak 
przedstawiono wcześniej, odległość do obiektu jest obliczana na podstawie 
znanej prędkości dźwięku w powietrzu i czasu powrotu dźwięku do detek-
tora sygnału. Ponieważ prędkość dźwięku zależy od temperatury powietrza, 
czujniki wykorzystują oddzielny pomiar temperatury w celu skompensowania 
różnicy czasu przemieszczania się dźwięku w różnych temperaturach. Istotne 
dla prawidłowej pracy czujników ultradźwiękowych jest ich prostopadłe usta-
wienie w stosunku do łanu koszonego zboża. Równe istotne jest zapewnienie 
czystej, bez przeszkód przestrzeni, umożliwiającej swobodną propagacje 
sygnału pomiędzy czujnikami oraz mierzonym łanem. 

Wykrywanie krawędzi łanu
Jest to inaczej metoda oceny stopnia wykorzystania pełnej szerokości ro-

boczej hedera w czasie pracy kombajnu, podobna do metody wykorzystującej 
ultradźwiękowe przetworniki odległości. W tego typu rozwiązaniu wykorzy-
stywany jest układ dalmierzy laserowych. Dalmierz laserowy umieszczony 
na wysokości dachu kombajnu wysyła wiązkę, która odbita od przeszkody 
powraca do detektora. Detektor umieszczony jest w tym samym miejscu co 
emiter. Zasada pracy dalmierzy laserowych jest podobna do dalmierzy ultra-
dźwiękowych. Różnice wynikają z odmiennego rodzaju i długości wysyłanej 
fali. Dalmierz laserowy nie jest w stanie mierzyć odległości od przeszkód 
przeźroczystych. Jeżeli w układzie dalmierza zainstaluje się element zmienia-
jący kierunek wysyłanej wiązki, to system może skanować odległość przed 
urządzeniem pomiarowym. Rozbudowany w ten sposób laser nazywany jest 
skanerem laserowym. W dużej części laserów pracujących jako dalmierze, wy-
korzystywane są długości fali z dalekiej podczerwieni (905 nm). Zasięg takich 
laserów wynosi od 0,5 m do 200 m. Niezwykle istotnym parametrem jest 
częstotliwość skanowania i w przypadku typowych laserów wykorzystywanych 
w rolnictwie wynosi ona od 10 do 30 Hz. Na rysunku 4.1.4 przedstawiono 
zasadę pracy skanowania laserowego. Zmierzone odległości fal tworzą mapę 
zmian wysokości roślin przed kombajnem. 

Zainstalowany na dachu kombajnu skaner laserowy skanuje obszar 
przed pojazdem prostopadle do kierunku jazdy w zakresie od 1 do około 
6 m, przy kącie nachylenia około 35°. Linia profilu wyznaczonego punktu 
pomiarowego odzwierciedla kontur przekroju poprzecznego łanu zboża. 
Profil konturu przekroju jest wyznaczany z przebiegu linii wyznaczającej 
powierzchnię cięcia łanu. Przy tego typu pomiarach skaner wysyła do kom-
putera pokładowego odwrotny profil głębokości niż jest to w rzeczywistości. 
Wysokość obserwowanego przez skaner łanu, traktowanego jako profil, jest 
lustrzanym odbiciem stanu rzeczywistego. Wynika to z szybszego powrotu 
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rysunek 4.1.5. zasada podłączenia skanera laserowego do sieci can. 
Źródło: materiały firmy SICK

rysunek 4.1.4. Pomiar krawędzi łanu za pomocą czujnika laserowego. 
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wiązki światła laserowego odbitej od uprawy na pniu, która przebywa krót-
szą drogę niż część wiązki odbitej od rżyska. Czułość wykrywania krawędzi 
łanu można skonfigurować za pomocą trzech trybów: zgrubnego, średniego 
i o wysokiej czułości. Tryb ustawia się za pomocą odpowiednich komend 
wysłanych przez protokół CAN. W trybie czułym wykrywane są profile 
przekrojów o niższych wysokościach profilu łanu. Ten tryb jest przydatny na 
przykład do koszenia wylęgniętego zboża lub o nierównomiernym wzroście 
roślin w łanie. Należy jednak zauważyć, że z tego ustawienia mogą wynikać 
błędne informacje (spowodowane np. przez ślady ciągnika, zwały gleby 
itp.). W trybie zgrubnym należy pracować przy równym gęstym łanie roślin. 
Ten tryb nadaje się na przykład do prac na dużych jednolitych obszarach. 
Należy pamiętać, że łan zboża o obniżonej wysokości nie zostanie przy 
takim ustawieniu wykryty. Podłączenie skanera laserowego w maszynach 
wyposażonych w szynę CAN nie stanowi specjalnego problemu. Elementy 
wchodzące w skład wyposażenia skanera laserowego przedstawiono na 
rysunku 4.1.5.

Pomiar położenia hedera w kombajnach zbożowych
Pomiar położenia hedera stosowany jest do stabilizacji zadanej wysokości 

koszenia zboża w kombajnach. Jeżeli heder będzie prowadzony zbyt nisko, 
istnieje ryzyko dostawania się zanieczyszczeń do przenośnika oraz dużej 
ilości słomy zmniejszającej sprawność omłotu. Zbyt wysoko uniesiony heder 
spowoduje pozostawienie zbyt dużej ilości słomy na polu, a w skrajnym 
przypadku, pozostawienie kłosów na pniu. Dlatego niezwykle ważne jest 
utrzymywanie optymalnej wysokości koszenia. W kombajnach do ustawie-
nia wysokości koszenia wykorzystywany jest potencjometr umieszczony na 
konsoli kombajnu lub przycisk wprowadzania zadanej wartości na ekranie 
monitora systemu sterowania. Do pomiarów położenia hedera wykorzy-
stywany jest również układ rezystancyjny lub czujniki wykorzystujące efekt 
Halla. W wielu przypadkach są stosowane systemy do automatycznego 
pomiaru i utrzymania odległości położenia hedera od powierzchni pola. 
Ze względu na konstrukcję można wyróżnić układy z przetwornikami me-
chatronicznymi oraz radarowe. 

system regulacji położenia hedera. W wersji podstawowej układ pod-
noszenia i pozycjonowania hedera zbudowany jest z dwóch siłowników 
hydraulicznych dwustronnego działania. Do stabilizacji położenia w układzie 
hydraulicznym służy akumulator pneumohydrauliczny (rys. 4.1.6). Jego za-
daniem jest kompensacja wstrząsów oddziałowujących na heder podczas 
przemieszczania się kombajnu po polu. 
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rysunek 4.1.6. schemat hydrauliczny prostego układu pozycjonowania hedera. 
Źródło opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Parker. 

W wersji bardziej rozbudowanej, w dolnej części hedera znajdują się 
mechaniczne czujniki odległości hedera od gleby. W takim rozwiązaniu heder 
może być unoszony asymetrycznie przez dwa niezależne siłowniki (rys. 4.1.7). 

rysunek 4.1.7. Przykład rozwiązania w kombajnie claas (auto contour) do 
stabilizacji położenia hedera względem gleby. 
Źródło: materiały prasowe firmy Claas.

4.1.2. czujniki plonu 

Pomiar natężenia przepływu ziarna
Czujniki przepływu ziarna umożliwiają obliczenie plonu zebranego z dane-

go obszaru pola. Czujnik przepływu masy w systemach kontroli plonowania 
ma za zadanie dostarczenie natychmiastowej informacji o wielkości przepływu 
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ziarna w kombajnie zbożowym. Obecnie na rynku użytkownicy mają możliwość 
wyboru spośród wielu typów czujników przepływu masowego, z których dwa 
są najbardziej rozpowszechnione: 1) czujniki uderzeniowe i 2) czujniki oparte 
na wiązce optycznej. Na rynku dostępne są również systemy elektromagne-
tyczne, wagowe, objętościowe i wykorzystujące promieniowanie. 

Na rysunku 4.1.8 przedstawiono podstawowe rozwiązania mierników 
natężenia przepływu ziarna. Ponieważ czujniki natężenia przepływu ziarna 
odnoszą się bezpośrednio do wielkości zbioru, stanowią one jedno z pod-
stawowych źródeł informacji wykorzystywanych do przygotowywania map 
plonu. Czujniki wielkości przepływu umieszczane są najczęściej w pobliżu 
lub bezpośrednio w przenośniku podającym ziarno do zbiornika kombajnu. 
Istnieje kilka rozwiązań mierników przepływu ziarna do zbiornika.

rysunek 4.1.8. Układy pomiaru natężenia przepływu ziarna: a) układ dynamicznego 
pomiaru nacisku bezwładnościowy, b) pomiar ciężaru przenośnika, c) pomiar za 
pomocą promieniowania elektromagnetycznego, d) system optyczny, e) pomiar 
objętościowy, f) pomiar wykorzystujący nacisk warstwy zboża. 

Miernik bezwładnościowy. Stosowany szczególnie do pomiaru przepływu 
twardych cząstek, szczególnie ziarna. Przepływ ziarna jest wykrywany i mie-
rzony przy wykorzystaniu specjalnej płyty pomiarowej. Elastycznie zawieszona 
płyta umieszczona jest na łuku kanału, przez który przepływają nasiona. Na-
siona uderzając w płytę wywierają na nią siłę. Siła z jaką nasiona naciskają na 
płytę pomiarową mierzona jest za pomocą czujnika siły (rys. 4.1.9). Wartość 
siły jest proporcjonalna do masowego natężenia przepływu ziarna przez kanał. 
W niektórych rozwiązaniach, zamiast bezpośredniego pomiaru siły mierzo-
ne jest przemieszczenie płyty lub jej ugięcie. Uderzające nasiona powodują 
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przemieszczenie płyty, które jest proporcjonalne do masy przepływającego 
ziarna. W takim przypadku płyta podłączona jest do ramienia potencjome-
tru, który zmienia swoją oporność w zależności od przemieszczenia płyty 
(rys. 4.1.10). Prędkość łańcucha przenośnika czystego ziarna jest mierzona 
za pomocą czujników prędkości wału. Na podstawie prędkości obrotowej 
wału przenośnika i siły wywieranej przez ziarno na płytę uderzeniową obli-
czane jest natężenie przepływu ziarna (kg/s). Pomiary natężenia przepływu 
ziarna są zapisywane przy wykorzystaniu oprogramowania współpracującego 
z komputerem pokładowym kombajnu. Razem z zapisem natężenia przepły-
wu ziarna, co jedną sekundę rejestrowana jest wartość wilgotności ziarna 
i współrzędne położenia kombajnu na polu. Są one używane do generowania 
punktu danych na mapie wydajności.

rysunek. 4.1.9. zasada pracy bezwładnościowego pomiaru przepływu ziarna.

Obsługa systemu polega na kontroli czystości i poprawnej pracy wszyst-
kich elementów systemu. Podstawowy element pomiarowy, jakim jest płyta 
oporowa, powinna być czysta i poprawnie połączona z czujnikiem siły. 

rysunek 4.1.10. Widok płyty oporowej czujnika pomiaru natężenia przepływu. 
Źródło: materiały firmy John Deere.
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Wagowy czujnik przepływu. Układ pomiarowy mierzy zmianę ciężaru 
przenośnika. Znając ciężar przenośnika i prędkość przemieszczania materia-
łu, pomiar ciężaru przenośnika wraz z transportowanym ziarnem umożliwia 
obliczenie ilości transportowanego ziarna w jednostce czasu. Możliwe jest 
wykorzystanie zdalnego przekazywania sygnałów pomiędzy czujnikami ten-
sometrycznymi i systemem monitorującym.

czujniki radiometryczne. W skład przetwornika pomiarowego wchodzą 
dwa elementy: nadajnik z wbudowanym źródłem promieniowania oraz od-
biornik. Nadajnik składa się ze źródła promieniowania mikrofalowego. Ma-
teriałem emitującym fale może być generator fal elektromagnetycznych lub 
izotop promieniotwórczy. Każdy element pomiędzy źródłem promieniowania 
i odbiornikiem powoduje zmniejszenie intensywności sygnału odbieranego 
przez odbiornik. Zmiana ta jest uzależniona od ilości ziarna przemieszczają-
cego się pomiędzy elementami przetwornika. 

czujnik optyczny. Urządzenie to wykorzystuje objętościową metodę po-
miaru. Układ pomiarowy składa się ze źródła światła i czujnika optycznego, 
jakim może być fotorezystor lub fotodioda. Źródło światła wytwarza falę 
świetlną odbieraną przez czujnik fotooptyczny (rys. 4.1.11). Ziarna przemiesz-
czające się pomiędzy czujnikami przez chwilę zasłaniają źródło światła. Liczba 
impulsów ciemnych jest sumowana i na tej podstawie może być oszacowane 
natężenie objętościowe przepływu ziarna. 

rysunek 4.1.11. zasada działania czujnika optycznego wykorzystywanego do 
pomiaru ilości zboża. 
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Pewną odmianą tej metody jest obliczanie liczby kubełków przenośnika 
przemieszczających się przed czujnikiem lub stopnia zmniejszenia intensyw-
ności oświetlania czujnika przez transportowane ziarno. Wszystkie opisane 
metody pomiarowe mierzą objętość przepływających nasion, dlatego aby 
uzyskać masę przepływającego strumienia ziarna należy wcześniej wprowa-
dzić masę jednostkową pojedynczych ziaren lub masę ziaren znajdujących 
się w pojemniku transportera.

Łopatkowy czujnik objętościowy. Zasada pomiaru polega na obliczaniu 
liczby obrotów liczydła objętościowego. Przetwornik składa się z czujnika 
optycznego zaopatrzonego w źródło światła i fotorezystor oraz komory za-
sypowej zaopatrzonej w obrotowe zamknięcie łopatkowe. Czujniki optyczne 
sygnalizują napełnienie komory pomiędzy obudową i łopatkami. Jeżeli zo-
stanie zasygnalizowane zapełnienie komory przez ziarno, silnik elektryczny 
obraca o pewien kąt koło łopatkowe, otwierając spływ ziarna do zbiornika. 
Sumaryczna liczba cykli otwierania komory,= określa objętość ziarna dostar-
czona do zbiornika. 

czujnik strat ziarna
W czasie omłotu zboża nie wszystkie nasiona dostają się do zbiornika kom-

bajnu. Ze względu na losowy ruch ziaren mogą one wypaść poza przenośnik 
główny. Zawsze jednak pożądane jest zminimalizowanie strat ziarna. Czujnik 
strat ziarna jest w stanie oszacować ilość ziarna traconego w czasie omłotu. 
Jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań jest umieszczenie piezo-
elektrycznego mikrofonu w tylnej części kombajnu, pod sitami czyszczącymi 
i wytrząsaczem słomy. Czujnik przymocowany jest do blaszanej płyty. Każde 
z ziaren znajdujących się w plewach uderza o płytę stanowiącą jednocześnie 
membranę mikrofonu. W ten sposób każde nasiono generuje pojedynczy 
pik elektryczny. Elektroniczny sumator zlicza uderzenia i przeliczając podaje 
wielkość strat w czasie omłotu. 

Pomiar wilgotności ziarna
Wilgotność zbieranych plonów ma wpływ na masę ziaren oraz zdolność 

ich do przechowywania. Dlatego konieczna jest rejestracja zawartości wody 
w nasionach w czasie zbioru, tak aby wszystkie dane związane z wielkością 
plonu mogły być poprawnie wprowadzone do systemu zarządzającego i nad-
zorującego efektywność upraw. 

Układy pomiaru wilgotności ziarna on-line mogą być układami mierzącymi 
wpływ ziaren umieszczonych pomiędzy elektrodami kondensatora na zmianę 
jego pojemności elektrycznej. Umieszczone pomiędzy elektrodami nasiona 
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pełnią w czasie pomiaru funkcje przekładki izolującej o pewnej wartości sta-
łej dielektrycznej (rys. 4.1.12). Wyższa wartość stałej dielektrycznej oznacza 
wyższą zawartość wody w nasionach. Czujnik wilgotności zwykle podaje wynik 
pomiaru co 10-20 sekund. Czujnik ten wymaga kalibracji w ciągu sezonu, 
w przypadku gdy warunki pogodowe ulegną zmianie. 

Procedura kalibracji czujnika wilgotności przebiega w większości przy-
padków podobnie:

1. Uruchomić pomiar wilgotności na monitorze komputera sterującego. 
Spowoduje to utworzenie nowego zapisu, który będzie wykorzystany 
do kalibracji sensora wilgotności.

2. Rozpocząć koszenie do czasu napełnienia całego zbiornika ziarnem.
3. Zatrzymać koszenie i pobrać losowe próbki ziarna z różnych miejsc 

zbiornika.
4. Zapisać wilgotność ziarna odczytaną z monitora komputera pokłado-

wego.
5. Obliczyć wilgotność zboża pobranego ze zbiornika kombajnu, wyko-

rzystując metodę suszarkową lub dokładny miernik wilgotności. Warto 
zauważyć, że ręczne mierniki wilgotności nie są urządzaniami o do-
statecznie wysokiej dokładności, aby wykonywać nimi wzorcowanie 
czujnika. Chyba że wcześniej były kalibrowane za pomocą miernika 
o wyższej klasie dokładności. W celu zwiększenia dokładności kalibracji 
pomiar wilgotności ziarna ze zbiornika powinien być wykonany trzy-
krotnie. Następnie z wyników tych pomiarów powinna być wyciągnięta 
średnia arytmetyczna.

6. Wprowadzić do pamięci komputera obliczoną poprawkę (rys. 4.1.13). 

rysunek 4.1.12. Budowa i zasada działania pojemnościowego czujnika 
wilgotności ziarna. 
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Przykład 1: Obliczyć wilgotność ziarna pobranego ze zbiornika kombajnu. 
Pomiar wilgotności polegał na umieszczeniu próbki w suszarce w temperatu-
rze 95°C przez 19 godzin. Masa początkowa próbki wynosiła mm = 120 g. Po 
wyjęciu próbki z suszarki masa suchej próbki wynosiła ms = 95 g.

Wilgotność próbki wynosi: 

Z warunków zadania wynika, że wilgotność ziarna wynosi:

Przykład 2: Jaką wartość poprawki należy wprowadzić do systemu pomia-
ru wilgotności, jeżeli wilgotność zboża zmierzona przez czujnik wilgotności 
zainstalowany w kombajnie wynosiła Wq = 19,5%.

Wartość poprawki (offset) ∆m dla układu liczącego miernika wilgotności 
jest informacją, o jaką wartość powinien on zmienić wartość zmierzoną przez 
czujniki pokładowe. Wartość poprawki liczona jest według wzoru:

∆m = W – Wq

Dla warunków zadania wartość poprawki wynosi: ∆m = 20,8 – 19,5 = 1,3%

rysunek 4.1.13. Przykładowy panel wyświetlacza z możliwością korekcji 
wilgotności.
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4.2. aparatura do ochrony roślin

4.2.1. znaczenie jakości wykonania zabiegu ochrony roślin  
dla bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska

Wyżywienie ludzkości stało się podstawowym wyzwaniem XXI wieku. 
Dzisiaj nadal wielu ludzi, szczególnie pochodzących z krajów tzw. trzeciego 
świata cierpi na niedożywienie czy wręcz głód. Z przewidywań naukowców 
wynika, że do 2050 roku liczba ludności przekroczy 9 miliardów, a zapotrze-
bowanie na żywność wzrośnie o co najmniej 35% (Forbes 2011). Wzrost 
spożycia wynika ze zmiany modelu konsumpcji w krajach rozwijających, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu indywidualnego spożycia i skali marnowania 
żywności w krajach zamożnych. Niestety, zasoby ziemi uprawnej nie ulegną 
powiększeniu, a przy tej prognozie demograficznej odsetek gruntów rolnych 
przypadających na mieszkańca będzie stale spadał, co w perspektywie glo-
balnego ocieplenia klimatu Ziemi czyni problem produkcji żywności jeszcze 
bardziej skomplikowanym.

Najważniejszym zadaniem stającym przed światem jest wzrost produk-
tywności gleb, co przekłada się bezpośrednio na plonowanie roślin rolniczych. 
Warunkami zwiększenia produktywności gleby są:

 R prawidłowa uprawa gleby,
 R efektywne nawożenie organiczne i mineralne,
 R prawidłowe zmianowanie,
 R melioracje,
 R ograniczenie występowania patogenów i chwastów powodujących 

szkody i straty w uprawach.
Genetycy usilnie pracują nad stworzeniem odmian roślin odpornych na 

choroby i szkodniki. GMO może stać się jednym z podstawowych rozwiązań 
w niwelowaniu braku żywności, ale silny opór rożnych środowisk ekologicznych 
może odłożyć to rozwiązanie i rozciągnąć je w czasie. Dlatego ochrona roślin 
uprawnych staje się jednym z najważniejszych czynników wzrostu plonów. 
Mimo stosowania różnego rodzaju metod ochrony roślin, łącznie z metodą 
integrowaną, najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie chemicz-
nych środków do zwalczania patogenów.

Sprzęt do stosowania środków ochrony roślin jest coraz nowocześniejszy 
i wyposażony w najbardziej innowacyjne rozwiązania techniczne. Już 20 lat 
temu powstało powiedzenie, że najważniejszą maszyną w gospodarstwie 
rolnym jest opryskiwacz. Poza tym jest on najczęściej używanym sprzętem 
w okresie wegetacji roślin. Wymaga precyzyjnej kalibracji, dokładnego wykona-
nia zabiegu oraz mycia, obsługi i konserwacji. Każdy użytkownik musi pamiętać 
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przede wszystkim o stosowaniu środków ochrony roślin zgodnie z etykietą 
(instrukcją stosowania), o przestrzeganiu okresów karencji i prewencji oraz 
odległości od stref ochronnych. Najważniejszym jednak czynnikiem jest to, 
że w ochronie roślin używa się substancji trujących. Mimo że preparatów 
toksycznych i bardzo toksycznych jest już niewiele, to nadal są szkodliwe 
klasy III i IV i należy o tym pamiętać, wykonując zabiegi. 

Okazuje się, że zabiegi ochrony roślin wymagają największej uwagi ze 
strony rolnika. Niestety częstym błędem jest stosowanie środków ochrony 
powyżej normy wynikającej z instrukcji dawkowania. Producent preparatu 
podaje dawkę najwyższą z możliwych, stąd nawet dawki niższe o 30-50% są 
równie skuteczne, a wyprodukowana żywność bardziej bezpieczna i szkody 
w środowisku naturalnym mniejsze. Kolejnym wykroczeniem jest niedokładne 
i nierzetelne przygotowanie opryskiwacza do pracy, niedokładnie wykonany 
zabieg oraz niechęć do mycia sprzętu po każdym zabiegu. Z pomocą przycho-
dzi innowacyjna technika i technologia. Producenci sprzętu do ochrony roślin 
proponują coraz nowocześniejsze rozwiązania i precyzję wykonania zabiegu. 
Elektronika, komputery sterujące i systemy precyzyjnego prowadzenia wy-
stępują nawet w mniejszych opryskiwaczach. Komputeryzacja i elektronika 
użytkowa znacznie ułatwiają i skracają wykonanie zabiegu ochrony roślin. 

Oto zestawienie procesów zabiegu, które producenci sprzętu zautomaty-
zowali, ułatwiając rolnikowi wykonanie skutecznego oprysku.

1. Kontrola i sterowanie dawką cieczy roboczej z wykorzystaniem mapo-
wania pól oraz monitorowania stanu zachwaszczenia i występowania 
agrofagów.

2. Systemy sterowania ruchem opryskiwaczy po polu z wykorzystaniem 
GPS.

3. Sterowanie sekcjami opryskiwacza i rozpylaczami dla uniknięcia oprysku 
granic, stref ochronnych oraz nakładania się stożków opryskowych.

4. Sterowanie wysokością oraz stabilizacja belek polowych.
5. Monitorowanie warunków atmosferycznych i uniezależnienie jakości 

oprysku od ich wpływu.
6. Sterowanie opryskiwaczem z poziomu komputera pokładowego i kon-

trola parametrów oprysku w systemie komunikacji ISOBUS.
7. Stosowanie dronów w zabiegach ochrony roślin.
Zastosowanie tych rozwiązań w aparaturze do ochrony roślin ułatwia 

przygotowanie i wykonanie zabiegu, ale również pozwala na oszczędność 
czasu pracy, paliwa, środków ochrony, wody i zbędnych przejazdów po polu. 
To sfera ekonomiczna. Ale najważniejsze jest bezpieczeństwo produktów rol-
niczych (żywności) i ochrona środowiska naturalnego, przez zredukowanie ne-
gatywnych skutków oddziaływania preparatów chemicznych na florę i faunę.
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Komputeryzacja rozwiązań konstrukcyjnych aparatury do ochrony roślin 
zdecydowanie ułatwia użytkownikom obsługę i eksploatację tych maszyn. 
Według Van de Zande i Achten (2005), technika ochrony roślin w zakresie 
rolnictwa precyzyjnego będzie rozwijać się w następujących kierunkach:

 R wprowadzenie systemów DPGS o dokładności do 1 cm;
 R wykorzystanie robotów polowych;
 R identyfikacja elektroniczna różnych gatunków roślin;
 R identyfikacja stanów fizjologicznych roślin (Szewczyk 2009). 

W rozdziale omówione zostaną także metody kalibracji rozpylaczy i ba-
dania rozkładu poprzecznego cieczy opryskiwaczy polowych. Opisane będzie 
również zagadnienie dotyczące badania wydajności pomp opryskiwaczy. 
Ustawa o ochronie roślin uprawnych nakłada obowiązek systematycznego 
(co 3 lata) badania aparatury do aplikacji środków ochrony roślin w stacjach 
kontroli opryskiwaczy. Wyniki badań są wskazówkami do naprawy sprzętu 
oraz do kalibracji opryskiwaczy przed zabiegiem.

4.2.2. Pozycjonowanie belek polowych

stabilizacja belek polowych
Szerokości robocze belek polowych opryskiwaczy sięgają już 50 m, dlatego 

coraz większego znaczenia nabiera problem stabilizacji tego zespołu podczas 
wykonywania zabiegu. Już opryskiwacze o szerokości roboczej 10 m muszą 
być wyposażane w system stabilizacji. Wahania belek w płaszczyźnie pionowej 
i poziomej mają ogromny wpływ na równomierność poprzeczną i wzdłużną 
oprysku i co za tym idzie, na stopień pokrycia powierzchni opryskiwanej. 
Belki polowe opryskiwaczy mocowane są wahliwie do windy aparatu i stąd 
nierówności terenu pola powodują wahnięcia zespołu, a skrajne sekcje belek 
wykazują najwyższą amplitudę zmian położenia. W związku z tym zdarzają 
się powierzchnie, na które nie trafi nawet kropla cieczy. Dlatego producenci 
opryskiwaczy polowych stosują różne systemy stabilizacji belek – od naj-
prostszych wahadłowych (rys. 4.2.1) i trapezowych (rys. 4.2.2), do najbardziej 
zaawansowanych aktywnych.

Przy stabilizacji wahadłowej belka polowa jest zawieszona w jednym 
punkcie, który jest środkiem ciężkości. Belka ulega wahaniom, a powrót 
do stanu równowagi następuje pod wpływem siły grawitacji. Niestety przy 
częstych zmianach stanu równowagi belki (nierówności terenu) belka może 
ulegać „rozhuśtaniu”. W związku z tym w ten układ stabilizacji belki należy 
wprowadzić elementy tłumiące:

 R bierne: 
 R tłumiki,
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 R amortyzatory,
 R sprężyny stabilizujące

czynne: 
 R siłowniki korekcyjne (rys. 4.2.3 i 4.2.4)

rysunek 4.2.3. siłownik hydrauliczny układu stabilizacji belki polowej.

Jeżeli belka polowa znajduje się na dwóch cięgłach o 4 przegubach, jest 
to zawieszenie trapezowe, którego cechą charakterystyczną jest mniejsza 
podatność na wahania, przez co opryskiwacz prowadzony jest bardziej 
stabilnie. W konstrukcjach belek polowych panuje prawidłowość, że w dłuż-
szych rozwiązaniach stosuje się układy wahadłowe, a w krótszych trapezowe 
(Hołownicki 2006).

Najnowocześniejsze rozwiązania stabilizacji belek polowych to konstrukcje 
aktywne z wykorzystaniem elektrohydrauliki i elektropneumatyki, w których 

rysunek 4.2.1. stabilizacja wahadłowa.
Źródło: Lipiński i in. 2011 

rysunek 4.2.2. stabilizacja trapezowa.
Źródło: Lipiński i in. 2011.
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sensorem wysokości położenia belki są czujniki ultradźwiękowe. Czujniki od-
czytują odległość od wierzchołków roślin, systemy wykonawcze dostosowują 
wysokość belki polowej, również biorąc pod uwagę pochylenie terenu pola. 
Oczywiście cały proces jest zautomatyzowany i pozwala na dokładniejsze wy-
konanie zabiegu, nawet przy większych prędkościach roboczych (15-20 km/h).

rysunek 4.2.4. Hydrauliczny system stabilizacji belki opartej na czworoboku. 
Źródło – KUHN Deltis 2

Pozycjonowanie belek polowych
Podstawowym wymogiem dla konstrukcji opryskiwaczy jest zawieszenie 

belek polowych na urządzeniu wydźwigowym (windzie), umożliwiającym me-
chanicznie lub hydraulicznie podniesienie belek na wysokość minimum 150 
cm. Bardziej zaawansowane rozwiązania pozwalają automatycznie ustawiać 
wysokość i przechylenie belki polowej. System składa się z dwóch czujników 
ultradźwiękowych, czujnika przechylenia i czujnika kątowego. Wysterowanie 
następuje poprzez standardowy układ elektrohydrauliczny. Regulacje można 
przeprowadzić również za pomocą elektrycznego napędu liniowego. Bardziej 
zaawansowane rozwiązanie umożliwia dodatkowo aktywne i oddzielne 
wysterowanie ramion belki. Oznacza to, że ramiona mogą niezależnie od 
siebie być odchylane oraz dochylane za pomocą siłowników hydraulicznych. 
Wysterowanie ma miejsce za pomocą zaworów proporcjonalnych. 

Zarówno na ramionach belki, jak i na elemencie środkowym jest każdora-
zowo montowany czujnik ultradźwiękowy. Pozycja w stosunku do kątownika 
części belki jest ustalana za pomocą potencjometru lub na podstawie zinte-
growanych z systemami pomiarowymi siłowników hydraulicznych. Poprzez 
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regulowanie wszystkich elementów belki uzyskuje się wysoce dokładną re-
gulację odstępu, nawet na bardzo różnie ukształtowanym terenie – rysunek 
4.2.5 (Müller Elektronik-Ochrona Roślin).

rysunek 4.2.5. systemy automatycznego pozycjonowania belek polowych
Źródło: Müller Elektronik-Ochrona Roślin

rysunek 4.2.6. Boomcontrol Pro Plus

Rozwiązanie BoomControl Pro Plus działa na zestawie kilku czujników, 
które pozwalają na utrzymanie belki polowej na zadanej wysokości (rys. 4.2.6). 
Belka wyposażona jest w cztery punkty łamania, a czujniki zamontowane są 
na każdym segmencie ramienia belki. Taki zestaw pozwala na utrzymanie 
wysokości roboczej na stałym poziomie, np. 30 cm, niezależnie od profilu 
gleby (Horsch, Top Agrar Polska 2017).
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rysunek 4.2.7. system pozycjonowania belek opryskiwacza z użyciem czujników 
sonarowych samopoziomowania. 
Źródło: Bury.

rysunek 4.2.8. aktywna kontrola przechyłu belek polowych. 
Źródło: John Deere.

Zupełnie nowym rozwiązaniem jest bezstopniowa regulacja wysuwania 
belki polowej (rys. 4.2.9). Zbudowana z segmentów belka pozwala na wy-
sunięcie lub wsunięcie bezstopniowe poszczególnych elementów. System 
ten pozwala również na asymetryczną redukcję szerokości roboczej. Unika 
się w związku z tym skomplikowanych przegubowych systemów składania 
i rozkładania belki (Popławski, Szulc 2010).

Na rysunku 4.2.9 zaprezentowano bezstopniowo regulowaną belkę. 
Żądaną szerokość roboczą można precyzyjnie regulować symetrycznie lub 
asymetrycznie, za pomocą trzech teleskopowych sekcji belki, które wsuwają 
się lub wysuwają za pomocą silnika elektrycznego lub hydraulicznego.
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rysunek 4.2.9. system bezstopniowej regulacji wysuwania belek polowych
Źródło: Lemken

zawracanie na uwrociach
Innym problemem, który występuje w opryskiwaczach przyczepianych jest 

zawracanie na uwrociach, przy wyłączonym oprysku. Cały proces można zauto-
matyzować, stosując rozwiązania precyzyjnego prowadzenia na uwrociach 
za pomocą systemu GPS. Komputer automatycznie na linii uwrocia wyłącza 
oprysk, a zaprogramowany według pozycji GPS ciągnik z maszyną porusza się 
po optymalnym torze zawracania. Ponieważ opryskiwacz przyczepiany, często 
o znacznej szerokości roboczej (ponad 20 m), stwarza problemy w momencie 

rysunek 4.2.10. Idea działania 
systemu automatycznego 
prowadzenia zestawu po śladach 
ciągnika 
Źródło: Müller Elektronik
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ciasnego skrętu (minimalizacja promienia skrętu), pojawiły się systemy auto-
matycznego prowadzenia maszyny po śladach ciągnika (rys. 4.2.10). Ułatwia 
to wjazd w następny tor roboczy na polu, zmniejsza obszar ugniatania gleby 
i redukuje pas zniszczeń roślin. Proces zawracania odbywa się za pomocą 
przegubowego dyszla lub osi skrętnej (rys 4.2.11). 

rysunek 4.2.11. oś skrętna. automatycznie kierowana oś w opryskiwaczu 
zapewnia dokładne prowadzenie kół opryskiwacza po śladach kół ciągnika.
Źródło Kverneland.

System działa dzięki otrzymywanej informacji o prędkości jazdy. Umiesz-
czone z przodu i z tyłu maszyny czujniki kierowanej osi wbudowane są 
w konstrukcję opryskiwacza, dzięki temu nie ma ryzyka powstawania zakłóceń 
sygnału przez roślinność – rysunek 4.2.12 (KUHN).

rysunek 4.2.12. Dyszel skrętny opryskiwacza przyczepianego
Źródło: Hardi



294 A. Ekielski, K. Wesołowski • Systemy Agrotroniczne

4.2.3. Kontrola i sterowanie sekcjami i rozpylaczami opryskiwacza

Precyzyjna aplikacja preparatów ochrony roślin na polu wymaga od 
operatora opryskiwacza takiego wykonania zabiegu, aby nie dopuścić do po-
wstawania miejsc niepokrytych opryskiem lub nakładania się cieczy roboczej 
(szczególnie niebezpieczne w przypadku herbicydów). Należy także zachować 
odległości opryskiwania od krawędzi pola, obszarów chronionych, od drogi, 
zbiorników wodnych, oczek wodnych, kęp zadrzewień, itp. W przypadku 
aparatów o mniejszej szerokości (10, 12 m) można to zrobić, polegając na 
swoich umiejętnościach i dobrym wzroku. Jednak w przypadku opryskiwaczy 
o większej szerokości belek polowych (nawet do 50 m), należy zastosować 
rozwiązania, które pozwalają na wyłączanie poszczególnych sekcji opryski-
wacza, a nawet pojedynczych rozpylaczy. Za wyłączanie sekcji (rozpylaczy) 
w zależności od wymaganego poziomu nakładania się cieczy roboczej i od 
pozycji GPS opryskiwacza na polu. odpowiedzialne są systemy.

rysunek 4.2.13. schemat systemu section control opryskiwacza polowego. 
Źródło: Müller Elektronik®.

Aby można było sterować sekcjami (rozpylaczami), zestaw ciągnika i opry-
skiwacza musi być wyposażony w system precyzyjnego prowadzenia agregatu 
nawigacji GPS (rys. 4.2.14). 

System automatycznego włączania i wyłączania sekcji opryskiwacza zgod-
nie ze schematem na rysunku 4.2.14 polega na:

 R odczytaniu ze wskazań odbiornika GPS aktualnego położenia geogra-
ficznego opryskiwacza i analizie w programie komputera wskazań na 
wyłącznie (włączenie) poszczególnych sekcji opryskowych,
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 R przekazaniu do kontrolera sygnału do wykonania założonej czynności,
 R wyłączeniu (włączeniu) danej sekcji poprzez elektromagnesy zaworów 

sekcyjnych.

rysunek 4.2.15. Przykład pokrycia powierzchni: a) z kontrolą sekcji belki 
polowej i b) bez kontroli sekcji.

Jednak, aby prawidłowo zastosować system automatycznego włączania 
i wyłączania sekcji, należy wprowadzić ustawienia wstępne, które są również 
wyborem opcji nakładania opryskiwania. Na przykładzie szeroko stosowanego 
systemu wygląda to następująco:

rysunek 4.2.14. elementy składowe systemu automatycznej kontroli włączania 
i wyłączania sekcji belki opryskiwacza
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1. Ustawienie czasu opóźnienia wyłączenia i włączenia sekcji. Oznacza to, 
że przy danym położeniu geograficznym opryskiwacza (belki polowej) 
wiadomo, kiedy należy wyłączyć i włączyć opryskiwanie, unikając na-
kładek i omijaków. W zależności od konstrukcji aparatu czas włączenia 
i wyłączenia może charakteryzować się różną inercją (opóźnieniem) 
reakcji układu wykonawczego. Dlatego istnieje możliwość ustawienie 
nawet innego czasu opóźnienia dla każdej sekcji oddzielnie.

2. Wybór ustawienia procentowego nakładania się oprysku na krańcach 
pola lub przy dojeżdżaniu do opryskanego obszaru. Przy nieregular-
nym kształcie pola kąty dojazdu agregatu mogą być różne, ale np. przy 
kącie 45° można wybrać zerowe pokrycie opryskiem i wtedy ustawia 
się wcześniejsze wyłączenie sekcji. Należy się wtedy liczyć się z omija-
kami. Można wybrać 45-procentowe pokrycie, wtedy obszary omijaków 
będą mniejsze, ale można też wybrać 100-procentowe pokrycie przy 
braku omijaków, jednak wtedy wystąpią obszary pola o podwójnym 
pokryciu cieczą roboczą (rys. 4.2.16).

rysunek 4.2.16. Przykład nakładania się oprysku przy dojeżdżaniu do pasa 
opryskanego pod kątem 45°. Wybór opcji bez nakładek.

3. określenie liczby i szerokości sekcji roboczych opryskiwacza. System 
może obsługiwać od kilku (wersja prosta) do kilkunastu sekcji (wersja 
zaawansowana).

4. określenie położenia anteny GPs. Czynność wykonuje się wstępnie 
przy kalibracji systemu sterowani precyzyjnego.
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rysunek 4.2.17. efekt końcowy widoczny na ekranie panelu sterującego 
z wyraźnie zaznaczonym stopniem pokrycia.
Źródło: panel nawigacyjny TrimbleCFX-750.

Jednym z przykładów redukcji łącznej powierzchni nakładania jest system 
section-control top, który pozwala na sterowanie pojedynczymi rozpyla-
czami. W skład systemu wchodzi komputer sterujący, moduł komunikacyjny 
oraz pneumatyczne moduły EDS. Jednym modułem EDS można wysterować 
4 głowice pojedyncze, 2 podwójne lub 1 poczwórną. Moduły podłącza się do 
rurek rozpylaczy i łączy ze sobą w jednym rzędzie. Głowicę należy również 
podłączyć do układu pneumatycznego. System automatycznie rozpoznaje 
pozycję rozpylaczy na belce (rys. 4.2.18).

rysunek 4.2.18. 
Przykład redukcji 
nakładania oprysku 
z wykorzystaniem  
pojedynczo  
włączanych  
i wyłączanych  
pneumatycznie  
rozpylaczy.
Źródło: Müller 
Elektronik®.
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4.2.4. Kontrola i sterowanie aplikacją środków ochrony roślin

Z punktu widzenia ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności oraz 
strony ekonomicznej, kontrola i sterowanie dawką środków produkcji (na-
wozy, materiał siewny i środki ochrony roślin) staje się ważnym problemem 
współczesnego rolnictwa. Rozwój innowacyjnej technologii i techniki rolniczej 
pozwala aplikować środki produkcji dokładnie w wybrane miejsce i w określo-
nej dawce. W przypadku środków ochrony roślin można aplikować preparaty 
w miejscu wystąpienia agrofagu w ilości, która zapewni skuteczność zabiegu. 
Nad całością czuwa system integrowanej ochrony roślin, który pozwala na 
wykonanie opryskiwania w momencie, gdy zostanie przekroczony tzw. próg 
ekonomicznej szkodliwości. Należy więc za pomocą różnych metod (także 
automatycznych) dokonać oceny stopnia zagrożenia agrofagiem plantacji 
i porównać z wartością graniczną. 

Stosowanie zmiennej dawki cieczy roboczej nawet na podstawie wcześniej 
sporządzonych map zaleceń jest utrudnione przez wąski zakres możliwości 
regulacyjnych ciśnienia roboczego dla danego rozpylacza. Można zmienić 
wydatek jednostkowy rozpylacza przez obniżenie ciśnienia roboczego, ale 
wtedy przy mniejszym stopniu pokrycia cieczą roboczą roślin słabsza jest 
skuteczność zabiegu. Dla wielu preparatów zalecany jest oprysk drobnokro-
plisty, który można uzyskać przy zastosowaniu rozpylaczy o niższym rozmia-
rze (015, 02, 03 mm) albo przez stosowanie wyższego ciśnienia roboczego. 
Innym parametrem jest regulacja prędkości jazdy, ale i tę można zmieniać 
w bardzo wąskim zakresie.

W związku z tym nowoczesny sprzęt do ochrony roślin powinien być ina-
czej wyposażony niż standardowe opryskiwacze. Problem został rozwiązany 
na wiele sposobów.

APlIkACjA ZMIENNEj dAwkI CIECZY ROBOCZEj

1. rozpylacze przystosowane do pracy w szerokim zakresie ciśnień
Rozpylacze takie działają na różnych zasadach. Mogą mieć zmienną wy-

dajność, uzależnioną od ciśnienia roboczego cieczy. Przykładem są rozpylacze 
Lechler i Tee Jet, dla których zakres ciśnień od 1 do 8 barów pozwala zwiększyć 
wydatek jednostkowy opryskiwania od 1 do 3 l/min. Nowością w tej dzie-
dzinie są np. rozpylacze eżektorowe asymetryczne, które oprócz odporności 
na znoszenie cieczy, dają dobry efekt pokrycia opryskiwanej powierzchni. 
Innym rozwiązanie jest zastosowanie indywidualnego zaworu pulsacyjnego 
dla każdego rozpylacza, co zapewnia zmianę dawki przez zwiększenie lub 
zmniejszenie częstotliwości impulsów.
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rysunek 4.2.19. Przykład zmiany dawki przy zastosowaniu różnych kombinacji 
rozpylaczy w danej sekcji. Prawa strona bez kontroli dawki, druga pokazuje 
efekt po zastosowaniu kontroli.
Źródło: Müller Elektronik®.

2. Belka polowa z podwójnym systemem rozpylaczy
Zmienną dawkę można również osiągnąć przez zastosowanie belki polowej 

z podwójnym systemem rozpylaczy o rozstawie co 25 cm (standardowo co 
50 cm). Automatyka pozwala na wyłączanie co drugiego rozpylacza, ale może 
również wyłączać wszystkie, jeżeli zalecenia nie przewidują oprysku w tym 
fragmencie pola. Innym przykładem tego rozwiązania jest system z głowicą 
wielorozpylaczową (rys. 4.2.20). Terminal przesyła za pomocą odbiornika GPS 
dokładną pozycję belki do komputera roboczego opryskiwacza. W komputerze 
roboczym za pomocą czujników następuje ustalenie prędkości i promienia 
skrętu oraz obliczenie na tej podstawie odpowiedniej dawki na sekcję. Au-
tomatyczne dopasowanie do każdej sekcji odbywa się przez przełączenie 
różnych kombinacji rozpylaczy.
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rysunek 4.2.20. Głowica wielorozpylaczowa Vario-select umożliwia w pełni 
automatyczne przełączanie i sterowanie podczas aplikowania na mniejszy 
lub większy rozpylacz przy jednoczesnym dopasowaniu ciśnienia dla 
bezstopniowego dopasowania dawki, np. 50-600 l/ha.
Źródło: Müller Elektronik®.

rysunek 4.2.21. zaawansowane rozwiązanie różnicowania aplikacji na 
podstawie map aplikacyjnych z różną dawką dla każdej sekcji. Funkcję tą 
możemy realizować również za pomocą czujników on-line. system zmiennej 
aplikacji dawki dla każdej sekcji opryskiwacza.

3. system bezpośredniej aplikacji środka ochrony roślin bez rozcieńczania
To system z tzw. „czystym zbiornikiem”, w którym znajduje się tylko czy-

sta woda, która służy do zmiennego rozcieńczania preparatów chemicznych 
w komorze mieszania (rys. 4.2.22). Pestycyd jest dawkowany przez system 
elektroniczny do komory mieszania w dawce, która jest dostosowana do 
zmiennych warunków zabiegu. W tym przypadku odpada cały proces napeł-
niania zbiornika i mieszania z preparatem, a także problem niewykorzystanych 
w zabiegu pozostałości.
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rysunek 4.2.22. system sidekick Pro firmy raven – bezpośrednie wtryskiwanie 
pestycydu do wody w czasie zabiegu.
Źródło: materiały firmowe Raven.

steroWanIe zMIennoścIĄ DaWKI ocHrony roślIn

W ochronie roślin uprawnych stosowane jest wiele środków chemicz-
nych, których celem jest zwalczanie agrofagów w uprawach. Ze względu na 
zastosowanie środki ochrony roślin dzieli się na kilkanaście rodzajów, jednak 
większość zabiegów wykonuje się herbicydami (na chwasty), insektycydami 
(na owady) i fungicydami (na choroby grzybowe). Pozostałe substancje sto-
sowane są bardzo rzadko i stosowanie zmiennej dawki tych preparatów jest 
zbyteczne i nieuzasadnione ekonomicznie.

Ustawa o ochronie roślin uprawnych wyznacza zarówno standardy i me-
tody zwalczania organizmów szkodliwych w uprawach, dając pierwszeństwo 
działaniom bez aplikacji środków chemicznych. Środki ochrony roślin powinny 
być stosowane, gdy zostanie przekroczony ekonomiczny próg szkodliwości, 
tzn. natężenie patogenu jest na tyle duże, że aby skutecznie chronić zbiory 
należy zastosować pestycyd. 

Najważniejszą jednak przesłanką jest umieszczona na etykiecie (instruk-
cji stosowania) dawka preparatu na 1 ha z jednoczesną informacją o ilości 
wody, w której należy go rozpuścić. Często dawki preparatu i ilość wody po-
dawane są w przedziałach (min. i maks.). Warunki wyboru dawki to między 
innymi: faza wzrostu chwastów, rodzaj gleby, stopień porażenia patogenem 
itp. Z obserwacji wynika, że rolnicy mają raczej tendencję do przekraczania 
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maksymalnej dawki niż do jej obniżania. Chociaż stosowanie niższych dawek 
środków ochrony roślin może skutkować specyficznym uodpornieniem się 
patogenów na preparat (podobnie działają szczepionki).

Nasilenie organizmów szkodliwych na danym polu jest mocno zróżnicowa-
ne, dlatego warto znaleźć sposób, aby oprysk o określonym stężeniu i dawce 
trafiał w miejsca wyższej koncentracji chwastów czy kolonii szkodników.Biorąc 
pod uwagę wszystkie powyższe zalecenia, warto stosować zmienną dawkę 
środków ochrony roślin, gdyż pozwala to na obniżenie zużycia preparatów, 
wody oraz wpływa na stan środowiska.

rysunek 4.2.23. etapy postępowania przy zastosowaniu zmiennej dawki środka 
ochrony roślin na podstawie wskazań czujników oceniających pole na bieżąco 
i map zaleceń
Źródło: Samborski 2018

W zależności od grupy agrofagów stosuje się różne metody oceny stopnia 
nasilenia. Inaczej postępuje się w przypadku chwastów, chorób czy szkodników 
(w szczególności owadów).

1. zmienność dawki środka ochrony roślin dla herbicydów  
(środki chwastobójcze)
Do zwalczania chwastów stosuje się herbicydy o różnym zastosowaniu: 
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 R do zwalczania chwastów dwuliściennych,
 R do zwalczania chwastów jednoliściennych,
 R selektywne (dla wybranego chwastu),
 R totalne – do zwalczania większości chwastów w obszarze pola.

Również terminy stosowania herbicydów są różne, w zależności od celu, 
któremu służą. Herbicydy totalne stosuje się na polach bez roślin uprawnych, 
np. gdy czas pomiędzy zbiorem przedplonu i siewem rośliny następczej jest 
długi (np. zboża – kukurydza), a warunki są sprzyjające do rozwoju chwastów. 
Herbicydy stosuje się również po siewie – przed wschodami i po wschodach 
roślin. Zabiegi chwastobójcze powinny być zakończone do określonej fazy 
wzrostowej rośliny uprawnej, np. do fazy zwarcia międzyrzędzi. 

Jeżeli chce się zastosować zmienną dawkę herbicydów należy określić miej-
sca zachwaszczenia na obszarze pola. Można to zrobić, stosując jedną z 2 metod:

 R na podstawie sporządzonych map zachwaszczenia w obszarze pola 
(rys. 4.2.24),

 R na podstawie odczytów z czujników zamontowanych na ciągniku lub 
opryskiwaczu samojezdnym, działających w czasie rzeczywistym.

rysunek 4.2.24. Mapa zachwaszczenia pól z określeniem stopnia nasilenia 
występowania. 
Źródło: WeedMaps – Agrinavia Map.
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Sporządzenie mapy występowania chwastów na polu można wykonać na 
podstawie informacji uzyskanych:

 R ze zdjęć wykonanych ze statków powietrznych, satelitów lub dronów 
(rys. 4.2.25),

 R z odczytów czujników optycznych zamontowanych na ciągnikach lub 
maszynach rolniczych (kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe itp.),

 R z obserwacji wzrokowych oceniających miejsca i nasilenie zachwasz-
czenia oraz rejestracji za pomocą odbiornika GPS.

rysunek 4.2.25. Dron z kamerą hiperspektralną.

Określenie zachwaszczenia na polu bez rośliny uprawnej jest łatwiejsze, 
zarówno na zdjęciach jak i odczytach z czujników można rozróżnić obszary 
występowania chwastów od tła gleby. Ale problemem staje się rozdzielczość 
zdjęć wykonanych np. przez samoloty i satelity. O ile łatwo zarejestrować 
skupiska chwastów o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych, 
o tyle bardzo trudno przy standardowej rozdzielczości zlokalizować obszary 
zachwaszczenia w obrębie 1 m². Uzyskanie większej rozdzielczości zdjęć 
związane jest z dużymi kosztami, a w rezultacie wykonanie na tej podstawie 
zabiegu zwalczania staje się nieopłacalne. Natomiast uzasadnione ekono-
miczne jest użycie danych uzyskanych z dronów lub optycznych czujników 
naziemnych. Niestety, przełożenie odczytów na mapę zaleceń nie jest proste, 
gdyż dane uzyskane tymi drogami muszą być przetworzone w formie wek-
torowej z obiektami i obszarami wymagającymi różnych dawek herbicydów. 
Mapy zachwaszczenia z obszarami nasilenia występowania uciążliwych chwa-
stów mogą być wykorzystywane przez kilka lat, gdyż prawdopodobieństwo 
wystąpienia tych gatunków chwastów jest bardzo duże.
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Zmapowanie pola bez rośliny uprawnej jest zdecydowanie łatwiejsze niż 
określenie występowania chwastów w łanach uprawy i tym trudniejsze, im 
wcześniejsza faza wzrostowa chwastu. Obowiązuje więc nadal zasada, że 
należy zwalczać chwasty (szczególnie wieloletnie) we wczesnych fazach rozwo-
jowych. Metody teledetekcyjne łatwiej zastosować, gdy chwasty są większe, 
już w fazie kwitnienia, ale skuteczność zabiegu zwalczającego jest mniejsza.

Podsumowując, metoda mapowania zachwaszczenia jest zabiegiem 
skomplikowanym, długotrwałym i kosztownym, dlatego łatwiejsze wydaje 
się zastosowanie czujników optycznych zamontowanych na ciągniku lub 
opryskiwaczu. System działa na zasadzie rejestracji ilości światła odbitego 
w zakresie czerwieni oraz podczerwieni i na tej podstawie następuje odróż-
nienie obszarów zielonych występowania chwastów i obszarów gleby bez 
pokrycia chwastami. Gdy czujniki zarejestrują chwasty, w ty miejscu opry-
skiwacz aplikuje preparat (rys. 4.2.26).

Jak widać na rysunku 4.2.26, pas detekcji czujnika wynosi około 60 cm, 
co oznacza, że nawet dla opryskiwaczy o mniejszych szerokościach roboczych 
potrzeba co najmniej kilkunastu czujników.

rysunek 4.2.26. zasada działania systemu 
Weedseeker. czujnik optyczny oceny 
zachwaszczenia z przetwornikiem i sekcją 
opryskiwacza.
Źródło: Trimble Inc.
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Systemy rozpoznawania chwastów na polach uprawnych (zarówno czujniki 
optyczne, jak i kamery multispektralne i hiperspektralne) są na razie zawodne 
i niedoskonałe. W najbliższym czasie postęp techniczny pozwoli udoskonalić 
te metody i połączyć je z autonomicznymi jednostkami wykonującymi zabiegi. 
Będzie można stosować roboty wyposażone w czujniki i kamery oraz system 
aplikacji środka ochrony, ale dopiero wtedy, gdy będzie 100-procentowa 
pewność skuteczności zabiegu bez uszkodzeń upraw.

2. zmienność dawki środka ochrony roślin dla fungicydów
Choroby grzybowe stanowią około 80% wszystkich chorób roślin upraw-

nych. Fungicydy często są stosowane zapobiegawczo, profilaktycznie zanim 
wystąpią objawy chorobowe. Najważniejszym zadaniem zwalczania chorób 
grzybowych jest rozpoznanie wczesnych objawów. Metody teledetekcyjne 
stosowane do oceny wczesnych stadiów rozwojowych chorób grzybowych są 
na razie zawodne. Sporządzanie map porażenia plantacji chorobą grzybową 
jest procesem długotrwałym, a szybkość rozprzestrzeniania się choroby jest 
tak duża, że w efekcie nie można zdążyć ze skutecznym zabiegiem zwalcza-
nia. Dlatego warto się skupić na profilaktyce i starać się ograniczyć liczbę 
zabiegów fungicydowych. Wiadomo, że dla wystąpienia chorób grzybowych 
konieczne są odpowiednie warunki klimatyczne: temperatura powietrza 
i gleby, wilgotność, ruch powietrza itp. Na podstawie przebiegu wilgotności 
i temperatur można przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem wystąpienie 
chorób grzybowych. System taki stosowany jest np. przy parchu jabłoniowym 
w sadach (rys. 4.2.27) lub zarazie ziemniaczanej. 

rysunek 4.2.27. stacja meteorologiczna z zestawem czujników do 
prognozowania wystąpienia parcha jabłoniowego w sadach.
Źródło: Vanatge Pro2 Serial firmy Agrovative.
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rysunek 4.2.28. 7-dniowe modele chorobowe na bazie stacji pogodowej 
FarmFacts, dotyczące infekcji grzybowych i szkodników.
Źródło: BayWa Agro Polska – rolnictwo precyzyjne.

W modelu generowanym przez stację meteo widać wyraźnie miejsca 
(dzień i godzina), w których istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia 
choroby (brązowe kwadraty) (rys. 4.2.28), ale decyzja co do wykonania za-
biegu należy do rolnika.

Łatwiej jest zapobiegać chorobom niż później je zwalczać, co często wy-
maga zastosowania 3 preparatów w odpowiedniej kolejności: kontaktowy, 
wgłębny i systemiczny.

rysunek 4.2.29. Urządzenie crop-Meter firmy claas do oceny gęstości łanu zbóż 
oraz zawartości azotu w roślinach.
Źródło: Claas.
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Innym czynnikiem, branym pod uwagę przy diagnostyce chorób grzybo-
wych jest gęstość łanu np. zbóż. Wiadomo, że w gęstszych łanach porażenie 
plantacji jest większe niż w rzadszych. Określenie gęstości łanów można 
wykonać za pomocą metod teledetekcyjnych, zdjęć lotniczych i satelitarnych 
oraz czujników optycznych.

Ponieważ gęstość łanu powiązana jest ściśle z wystąpieniem choroby, 
dawka preparatu w tym obszarze powinna być większa. Można osiągnąć to 
taką samą metodą, jak w przypadku mapowania pól (chwasty), czyli opry-
skiwacz z systemem GPS oraz możliwością zmiany aplikacji środków ochrony 
roślin (rys. 4.2.30).

rysunek 4.2.30. 
Mapa plonowania 
(gęstości łanu).
Źródło: Agrocom Claas.

3. zmienność dawki środków ochrony roślin dla insektycydów
Na razie nie ma metody bezpośredniej automatycznej oceny stopnia 

porażenia plantacji szkodnikami (większość stanowią owady). Aby ustalić 
próg szkodliwości danego agrofaga należy fizycznie policzyć na wybranych 
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roślinach owady dorosłe, larwy, skupiska jaj itp. Typowy przykład stanowi sło-
dyszek rzepakowy, dla którego ten próg wynosi 1 chrząszcz w fazie zwartego 
kwiatostanu (BBCH 50-52) lub 3-5 chrząszczy na roślinie w fazie BBCH 53-59. 
Nasilenie występowania owadów szkodliwych zmienia się wraz z głębokością 
wejścia w łan. Największe nasilenie obserwuje się w pasach przygranicznych 
plantacji. Wynika to najczęściej z tego, że pasy graniczne pól są mocno za-
chwaszczone i jest to miejsce, z którego owady szkodliwe migrują w uprawę. 
Pomocne w takich sytuacjach są pułapki feromonowe z kamerami wysokiej 
rozdzielczości do kontroli liczby złapanych owadów (rys. 4.2.31). Jednak de-
cyzję o oprysku podejmuje rolnik. Tym sposobem można zmniejszyć zarówno 
opryskiwany obszar, jak i liczbę zabiegów insektycydowych.

rysunek 4.2.31. Pułapka feromonowi z kamerą do monitorowania szkodliwych 
motyli w sadach. 
Źródło: I-Trap.

4.2.5. systemy mycia opryskiwaczy

Chociaż formalnie nie ma wymogu wyposażania opryskiwacza w instalację 
myjącą, to jednak po każdym zabiegu wykonanym z użyciem środków ochrony 
roślin należy bezwzględnie umyć aparaturę użytą do oprysku. Chroni się przy 
tym środowisko naturalne, zmniejszając zanieczyszczenie gleby i wód oraz 
zapobiega przed ewentualnym zatruciem operatora sprzętu i osób postron-
nych. Oprócz mycia zbiornika aparatu i instalacji cieczowej należy również 
wyczyścić opryskiwacz z zewnątrz, a także wypłukać opakowania po ośrod-
kach chemicznych stosowanych w zabiegu. Rozcieńczona pozostałość cieczy 
roboczej powinna być wypryskana na polu, na którym wykonywano zabieg. 
Z pozostałościami herbicydów należy postępować bardzo ostrożnie. Biorąc pod 
uwagę możliwość spłukania cieczy roboczej z roślin oraz miejscowe podnie-
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sienie dawki ponad normę wypryskanie resztek wykonujemy przy mniejszym 
ciśnieniu i wyższej prędkości jazdy. Pozostałości środków zawiesinowych czasem 
trzeba dodatkowo potraktować preparatami ułatwiającymi rozpuszczenie i wy-
płukanie z instalacji cieczowej. Nie należy wypryskiwać resztek na nieużytki, 
gdyż kwitnące tam rośliny stanowią często pożytek dla pszczół. Należy również 
pamiętać o strefach ochronnych, np. 30 m od ujęć wody, cieków wodnych, 
zbiorników i studni. Użytkownicy (operatorzy) sprzętu często zapominają albo 
bagatelizują wymóg mycia urządzeń, dlatego producenci opryskiwaczy starają 
się zautomatyzować tę procedurę przez innowacyjne rozwiązania.

rysunek 4.2.32. całkowita objętość pozostałości cieczy w opryskiwaczu zależy 
od dokładności jego kalibracji i konstrukcyjnego rozwiązania instalacji cieczowej.
Źródło: Poradnik Mycie Opryskiwacza-ISK-Skierniewice 200.

Ponieważ funkcja płukania i mycia opryskiwacza jest standardem, dlate-
go proces ten powinien być zautomatyzowany, sterowany przez komputer, 
sterownik aparatu, a zawory odpowiedzialne za sterowanie przepływem 
cieczy uruchamiane elektrycznie. W zaawansowanych rozwiązaniach proces 
mycia i płukania włączany jest automatycznie, np. przez czujniki poziomu 
cieczy roboczej.
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Jednym z prostszych rozwiązań jest zbiornik z czystą wodą (min. 10% 
objętości zbiornika głównego) zamontowany z opryskiwaczu oraz zawór 
trójdrożny wmontowany w układ cieczowy. Załączenie procedury płukania 
może nastąpić manualnie lub elektrycznie z poziomu operatora ciągnika, 
a karuzelowa dysza płucząca dokładnie umyje zbiornik, a system płuczący 
wyczyści układ cieczowy (firma: Bury – elektryczny układ myjący).

Po płukaniu układu cieczowego na ściankach wewnętrznych armatury 
pozostają resztki rozcieńczonych środków chemicznych, dlatego wdrożono 
rozwiązanie polegające na przedmuchaniu sprężonym powietrzem instalacji 
cieczowej. System sprawdza się szczególnie, gdy planuje się garażowanie 
opryskiwacza na zimę (firmy: Dammann, Agrio).

Wyższy poziom mycia opryskiwacza zapewnia rozwiązanie polegające na 
płukaniu ciągłym z dodatkową pompą zasilającą dysze płuczące (Tank-rinsing-
-kit, firma: Agrotop). System ten składa się z dysz płuczących, zaworu, zbiornika 
czystej wody oraz napędzanej elektrycznie lub hydraulicznie pompy. Wersja 
zaawansowana posiada sensor poziomu napełnienia zbiornika. Gdy poziom 
cieczy roboczej w zbiorniku osiągnie minimum automatycznie włączy się sys-
tem płukania, a gdy poziom cieczy się podniesie, sensor automatycznie wyłącza 
pompę płuczącą (firmy: Amazone, Pantera, Amadrive). Automatyka zamyka 
mieszadła w zbiorniku, gdy włącza się obieg wody płuczącej (rys. 4.2.33). 
Płukanie belki polowej odbywa się bez zmiany koncentracji cieczy roboczej. 
System recyrkulacji cieczy, oprócz utrzymania stałego ciśnienia, umożliwia 
także przepłukanie belki polowej bez konieczności wypryskania popłuczyn, 
które kierowane są z powrotem do zbiornika (Tadel 2018).

rysunek 4.2.33. Wirująca dysza myjąca zbiornika.
Źródło: Amazon.
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rysunek 4.2.34. zawory smartValve, uruchamiane elektrycznie w systemie 
mycia opryskiwacza autoWash.
Źródło: Amazone Alpha Evo.

Innym systemem mycia jest rozwiązanie w pełni zautomatyzowane, 
uwzględniające poziom cieczy w zbiorniku głównym. Gdy sensor poziomu 
cieczy zasygnalizuje, że zbiornik jest pusty, automatycznie uruchamiane jest 
mycie wewnętrzne. Podczas próby uruchomienia systemu płukania przy 
wyższym poziomie cieczy, płukanie zostanie automatycznie przerwane, aby 
zabezpieczyć odpowiednią ilość czystej wody do mycia (ang. Continuos Inside 
Cleaning, firma: Dammann).

Bardzo przemyślanym rozwiązaniem jest pomysł wykorzystania mieszadła 
hydraulicznego do mycia zbiornika opryskiwacza. System składa się z obroto-
wego wału z dyszami do mieszania cieczy roboczej i mycia zbiornika. W trybie 
mieszania wał z dyszami działa jak wahadło, przy czym wielkość wychylenia 
zależy od poziomu cieczy w zbiorniku, dlatego unikać należy spieniania cieczy. 
Podczas mycia wał obraca się dookoła, woda z dysz bardzo dokładnie myje 
zbiornik. W tym rozwiązaniu można zdalnie kierować zaworami z terminala 
w kabinie ciągnika, ale również można zaprogramować procesy mieszania 
i mycia. System ten zapewnia również mycie rozwadniacza. Ciekawym 
rozwiązaniem jest pneumatyczne opróżnianie węży napełniających (firma: 
Dammann – trac, proControl).

Ciepła woda jest zdecydowanie lepszym rozpuszczalnikiem, a więc skutecz-
niej myje zbiornik i układ cieczowy. Stąd rozwiązanie związane z podgrzewa-
niem wody z wykorzystaniem ciepła od układu hydraulicznego opryskiwacza. 
Wężownica wymiennika ciepła umieszczona jest na dnie zbiornika z czystą 
wodą i pobiera ciepło zawarte w oleju hydraulicznym krążącym w układzie. 
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Mycie opryskiwacza sterowane jest przez komputer, który za pomocą elektro-
zaworów zarządza trzema programami czyszczenia. Cały proces jest monito-
rowany i widoczny na ekranie komputera, (firmy: Danfoil-AirBoss, ConCorde). 

Aby uprościć procedurę mycia skonstruowano innowacyjny system ste-
rowania zaworami, który redukuje liczbę operacji o 40-50%. Oba zawory 
obsługują wszystkie operacje, począwszy od napełniania aż do mycia aparatu. 
System ten to 2 minikierownice, które sterują dopływem cieczy wszystkich 
obiegów – rysunek 4.2.36 (firma: KUHN – Manuset).

rysunek 4.2.36. zawory sterujące obiegiem cieczy roboczej w opryskiwaczu  
– 3 różne rozwiązania. 
Źródło: KUHN.

rysunek 4.2.35. system pneumatycznego 
opróżniania węży.
Źródło: Dammann.
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Przykład procedury mycia automatycznego opryskiwacza można prześle-
dzić na podstawie instrukcji opryskiwacza John Deere serii 900 i 900i.

1. Budowa układu
Napędzana hydraulicznie, odśrodkowa pompa napełniająca podaje czystą 

wodę ze zbiornika wody do płukania do dysz płuczących zbiornika cieczy robo-
czej w celu rozcieńczenia zawartości zbiornika cieczy roboczej. Czysta woda do 
płukania belki lub układu jest pobierana przez pompę cieczy roboczej i pompę 
napełniającą ze zbiornika wody do płukania. Elektrycznie sterowane zawory 
są konfigurowane przez każdy program, gdy jest to wymagane w procesie.

Rozcieńczona zawartość zbiornika cyrkluje przez całe orurowanie opry-
skiwacza, wraz z belką opryskiwacza (aż do zaworów sekcji w przypadku 
cyrkulacji w obwodzie zamkniętym i aż do rozpylaczy w przypadku cyrkulacji 
ciśnieniowej), przy użyciu odśrodkowej pompy napełniającej i pompy cieczy 
roboczej i bez spryskiwania z rozpylaczy.

W przypadku samego płukania belki opryskiwacza — bez rozcieńczania 
zawartości zbiornika — przepływ cieczy może zostać skierowany do strony 
ssania pompy za pomocą elektrycznie sterowanego zaworu zbiornika wody 
do płukania (bez opuszczania kabiny).

Płukanie układu działa podobnie do płukania belki opryskiwacza. Główna 
różnica polega na tym, że zawartość zbiornika cieczy roboczej jest rozcieńczana 
podczas płukania przewodu powrotnego z ramy środkowej oraz gdy używane 
są dysze płuczące zbiornika cieczy roboczej. W tym programie można także 
płukać układ mieszania.

Kalkulator automatycznego rozcieńczania uwzględnia:
 R dane wprowadzane przez operatora na wyświetlaczu komputera;
 R martwą objętość całego opryskiwacza;
 R martwą objętość belki;
 R rzeczywistą zawartość zbiornika;
 R ilość dostępnej do użycia wody do płukania;
 R czystą wodę potrzebną do prawidłowego rozcieńczenia, na podsta-

wie ilości cykli zapewniających współczynnik rozcieńczenia X (zależny 
od przepisów obowiązujących w danym kraju i stosowanego środka 
chemicznego);

 R zawartość zbiornika wody do płukania – gdy zbiornik wody do płuka-
nia jest prawie pusty, pompa odśrodkowa zostaje zatrzymana w celu 
uniemożliwienia pracy na sucho i uszkodzenia pompy.

Napędzana hydraulicznie pompa cieczy roboczej: w maszynach wyposa-
żonych w płukanie układu pompa cieczy roboczej zasila różne funkcje umoż-
liwiające płukanie układu cieczy roboczej, przewodów opryskowych i belki.
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Napędzana hydraulicznie pompa napełniająca: napędzana hydraulicznie 
pompa napełniająca znajduje się za zaczepem, pod pomostem opryskiwacza. 
Ta pompa posiada podłączenie do zbiornika wody do płukania w celu płukania 
rozwadniacza i podawania wody do płukania do dysz płuczących zbiornika 
cieczy roboczej. Aby płukanie układu działało wydajnie, należy zapewnić stały 
przepływ oleju z ciągnika do opryskiwacza.

Płukanie układu wykorzystuje połączenie dwóch pomp odśrodkowych 
w celu zapewnienia żądanych rezultatów programu wybranego w menu.

Ciekawym rozwiązaniem jest system wysokociśnieniowej cyrkulacji cieczy 
z powrotem do zbiornika, gdy tylko oprysk zostanie zatrzymany. Oznacza 
to brak osadów w przewodach i armaturze cieczowej podczas czyszczenia. 
System jest w pełni kompatybilny z funkcją automatycznego mycia i płukania 
opryskiwacza. Pozostałości cieczy roboczej nie wracają do zbiornika i w kon-
sekwencji minimalizują objętość resztek technicznych w opryskiwaczu oraz 
zanieczyszczenie środowiska.

rysunek 4.2.37. schemat mycia zewnętrznego iXflow.
Źródło: Kverneland.

Ponieważ mycie opryskiwacza pochłania dużą ilość czystej wody, czas 
i energię, powstała koncepcja tzw. „czystego zbiornika”. System ten polega 
na precyzyjnym dozowaniu z indywidualnymi dawkami 6 różnych preparatów. 
Dzięki mapowaniu pola GPS, każda z pomp może mieć inną dawkę, zgodną 
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z potrzebami danego pola. Rozszerzenie koncepcji to wielopoziomowa mapa, 
aby każda z pomp zmieniała dawkę w czasie pracy. Każda z map steruje inną 
pompą (rys. 4.2.38). Ten system umożliwia utrzymywanie w głównym zbior-
niku przez cały czas zabiegu czystej wody. Mycie zredukowane jest do małych 
zbiorników środków ochrony i krótkiego układu cieczowego (firma: Danfoil).

rysunek 4.2.38. system „czystego zbiornika”, dozowanie różnych preparatów za 
pomocą systemu precyzyjne iniekcji.
Źródło: Danfoil.

4.2.6. Diagnostyka aparatury do ochrony roślin

Skuteczność wykonania zabiegu ochrony roślin zależy od wielu czynni-
ków: tych związanych z warunkami wykonania zabiegu, jak i tych zależnych 
od aparatury wykorzystywanej do opryskiwania. Człowiek nie ma większego 
wpływu na pierwszą grupę czynników, natomiast może wpływać na jakość 
zabiegu oraz ochronę środowiska. 

Panuje powszechne przekonanie, że o skuteczności i jakości zabiegu 
decyduje w ostatecznym rozrachunku rozpylacz, ale aby spełnił swoją funk-
cję niezbędna jest niezawodność wszystkich elementów armatury aparatu. 
Użytkownicy opryskiwaczy ograniczają się zazwyczaj do okresowego zbadania 
wydatku jednostkowego rozpylaczy, co decyduje o prawidłowej kalibracji 
opryskiwacza. Rolnik może korzystać z dwóch metod badania wydatku roz-
pylacza. Pierwsza to czasochłonny pomiar wydatku za pomocą cylindrów 
pomiarowych (rys. 4.2.39). W skrócie, polega na określenie wydatku rze-
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czywistego rozpylacza mierzonego w czasie 1 minuty włączonego oprysku 
i porównanie go z wydatkiem tabelarycznym. Warto przypomnieć, że należy 
zbadać wszystkie rodzaje rozpylaczy posiadane przez rolnika, a ciśnienie po-
miaru powinno wynosić 3 bary. Jeżeli wydatek rzeczywisty jest większy niż 
+10% od nominalnego, rozpylacz nadaje się do wymiany. 

rysunek 4.2.39. Pomiar wydatku jednostkowego rozpylaczy za pomocą 
cylindrów pomiarowych i stopera.
Źródło: Albuz.

Innym sposobem jest mniej pracochłonny pomiar za pomocą przepły-
womierzy mechanicznych lub elektronicznych. Niestety te pierwsze są dość 
zawodne, ze względu na zawieszanie się kulki wskaźnikowej w korpusie 
przepływomierza. Elektroniczne mają zdecydowanie przewagę, zarówno jeżeli 
chodzi dokładność, jak i skrócony czas pomiaru (rys. 4.2.40).

rysunek 4.2.40. Pomiar wydatku jednostkowego rozpylaczy za pomocą 
przepływomierza elektronicznego.
Źródło: AAMS-Salvarani.
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Kalibracja rozpylaczy daje możliwość w miarę precyzyjnej kalibracji 
opryskiwacza i eliminację zużytych dysz. Jednak nadal nie mówi nic o ja-
kości opryskiwania, czyli równomierności wzdłużnej i poprzecznej oprysku 
oraz stopniu pokrycia roślin preparatem. Jeżeli chodzi o stopień pokrycia 
powierzchni opryskiwanej (szczególnie istotnej przy stosowaniu fungicydów 
kontaktowych) należy zaufać producentowi rozpylaczy i ściśle przestrzegać 
jego zaleceń. W warunkach domowych raczej trudno dokonać pomiarów 
stopnia pokrycia za pomocą papierów wodoczułych, gdyż jest to zadanie dla 
producentów i instytutów naukowych.

Jednak pomiar równomierności poprzecznej opryskiwacza jest istotnym 
wskaźnikiem jakości zabiegu, dlatego stacje kontroli opryskiwaczy w trakcie 
przeglądu technicznego opryskiwacza są zobowiązane do przeprowadzenia 
takiego badania. Mając do wyboru ręczny i elektroniczny stół do badania 
rozkładu poprzecznego cieczy, powinno wybrać się ten drugi, ze względu na 
różnorodność parametrów, które można odczytać z wykresu wygenerowanego 
przez program komputerowy obsługujący dany stół.

Elektroniczny stół rowkowy służy do pomiaru rozkładu cieczy roboczej oraz 
łącznego wydatku cieczy ze wszystkich zamontowanych rozpylaczy w opry-
skiwaczach polowych. Przyrząd pomiarowy składa się z wózka pomiarowego 
wyposażonego w stół rowkowy oraz odcinków szyn aluminiowych o długości 
3,0 m (rys. 4.2.41 i 4.2.42). W celu przetworzenia danych, ich opracowania 
i wydruku protokołu kontroli oraz wykresu niezbędne jest podłączenie urzą-
dzenia do komputera klasy PC z drukarką. 

rysunek 4.2.41. elektroniczny stół rowkowy do pomiaru rozkładu poprzecznego 
cieczy roboczej opryskiwacza polowego.
Źródło: Sprayertest 1000 HERBST, Müller Elektronik.
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Wózek pomiarowy automatycznie przemieszcza się do zadanych pozycji 
pomiarowych co 1000 (2000) mm w celu dokonania pomiaru wydatku cie-
czy roboczej. Uzyskane wartości pomiarowe rozkładu poprzecznego cieczy 
przesyłane są bezprzewodowo przez nadajnik do komputera i błyskawicznie 
przedstawione w formie graficznej i lub tabelarycznej na monitorze. Po 
zakończeniu pomiaru wszystkie dane zostają przetworzone, opracowane 
oraz zapisane na twardym dysku komputera. Po wprowadzeniu dodat-
kowych danych dotyczących opryskiwacza polowego (szerokość robocza, 
pojemność zbiornika, ocena stanu technicznego itd.) można dokonać wy-
druku urzędowego protokołu kontroli oraz zaświadczenia potwierdzającego 
sprawność sprzętu.

rysunek 4.2.42. Pomiar rozkładu poprzecznego cieczy za pomocą stołu 
elektronicznego.
Źródło: sKo – stare łubiejewo.

Profil stołu rowkowego wynosi najczęściej 100 mm. Ciecz zlewana jest 
z poszczególnych rynienek do menzur, w których zamontowane czujniki ul-
tradźwiękowe mierzą poziom zlanej cieczy. Dane pomiarowe przekazywane 
są drogą radiową do komputera, a program wygeneruje wykres rozkładu 
poprzecznego (rys. 4.2.43).

Krzywa rozkładu na przykładowym wykresie przebiega dokładnie pomiędzy 
liniami granicznymi współczynnika CV, który dla polskich wymagań przeglądu 
technicznego wynosi 7%. Im wykres jest bardziej płaski, tym równomierność 
rozkładu poprzecznego lepsza. Wszelkie odchylenia od normy pozwalają zdia-
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gnozować albo nadmierne zużycie rozpylaczy, albo niedrożność przepływu 
cieczy, np. przy zapchaniu filtrów indywidualnych.

Protokół kontroli opryskiwacza zawiera również informacje związane np. 
ze średnim wydatkiem jednostkowym dla danego rozpylacza zamontowanego 
w opryskiwaczu w trakcie badania (badanie rozkładu poprzecznego musi być 
wykonane dla wszystkich rozpylaczy posiadanych przez rolnika), co pozwala 
określić stopień zużycia dysz rozpylaczy i podjąć decyzję o wymianie. Dodatko-
wo rolnik otrzymuje również informację o parametrach kalibracji aparatu dla 
danego rozpylacza. Niestety, ze względu na zamknięte warunki prowadzenia 
badania, brak wpływu wiatru, wahań beki polowej, nierówności terenu to 
badanie jest raczej orientacyjne.

Ważnym problemem dla każdego opryskiwacza jest określenie niedo-
magań pompy, szczególnie jej wydatku, którego wartość ma duże znaczenie 
przy kalibracji aparatu. Interwencja rolnika w działanie tego zespołu wiąże się 
najczęściej z uzupełnieniem lub wymianą oleju, wymianą zaworów i przepon. 
Część stacji kontroli opryskiwaczy posiada urządzenia do testowania pomp 
opryskiwaczy (rys. 4.2.44). Jednak czynność ta wykonywana jest bardzo rzadko, 
ze względu na brak konieczności wykonania badania pompy opryskiwacza 
w czasie przeglądu technicznego. 

Urządzenie diagnostyczne pozwala określić wydatek pompy opryskiwa-
cza przy dławieniu zaworem na poziomie 5 barów i porównać z wydatkiem 
na tabliczce znamionowej. Już spadek wydatku o 1% wymaga interwencji 
mechanika, a większe odchylenia mogą skutkować niemożnością uzyskania 
parametrów kalibracji, np. ciśnienia roboczego przy zastosowaniu dysz in-
żektorowych.

rysunek 4.2.43.Wykres rozkładu poprzecznego cieczy roboczej opryskiwacza 
12-metrowego.
Źródło: Sprayertest 1000 HERBST, Müller Elektronik.
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rysunek 4.2.44. zestaw pomiarowy do badania pomp oraz armatury 
opryskiwaczy polowych. 
Źródło: Herbst Müller Elektronik.



Dodatek a
POdSTAwOwE SYMBOlE  

hYdRAUlICZNE I PNEUMATYCZNE 

W rozdziale przedstawione i wyjaśnione będą pojęcia: czujnik, przetwornik, standar-
dy transmisji danych (analogowych, cyfrowych). Pojęcia przetworników pasywnych 
(np. prędkości kątowej) i aktywnych. Przedstawione zostaną skróty i oznaczenia 
tych elementów stosowane na rysunkach warsztatowych. Opisane zostaną również 
pojęcia metrologiczne: zakres pomiarowy, dokładność, zakres wskazań, stabilność 
wskazań. W dalszej części rozdziału opisane zostaną rodzaje czujników wielkości 
wykorzystywanych w rolnictwie (temperatury, pH, wilgotności, …) wraz opisem 
i rysunkami przedstawione będą typowe ich zastosowania w formie schematów. 
W dalszej części opisane zostaną układy sterujące wykorzystujące sygnały do-
starczane z przetworników. Opis dotyczył będzie różnych rozwiązań sterowników 
i kontrolerów, wraz z przykładowymi oznaczeniami połączeń Kolejnym elementem 
rozdziału będzie opis elementów wykonawczych: siłowników, silników. Opisy dotyczyć 
będzie elementów hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych. 

symbole pneumatyczne

Metody przesterowania zaworów

symbole zaworów pomocniczych

Skrzyżowanie prze-
wodów lub kana-
łów bez połączenia

Odpowietrznik – 
ciągły o zadanej 
wartości.

Połączenie przewo-
dów lub kanałów

Szybkozłączka – 
bez mechanicznie 
otwieranych za-
worów zwrotnych, 
połączona i rozłą-
czona.
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symbole zaworów pomocniczych

Przewód elastyczny 
– (giętki) łączący 
części ruchome 
w układzie.

Szybko złączka – 
z mechanicznie 
otwieranymi zawo-
rami zwrotnymi, 
połączona i rozłą-
czona.

Odpowietrznik – 
chwilowy.

Odpowietrznik – 
ciągły.

sterowanie elementów

sterowanie elektryczna
Elektromagnes 
– z jedną cewką, 
jeden kierunek 
działania.

Sterowanie za po-
mocą silnika elek-
trycznego.

Elektromagnes – 
z dwoma cewkami 
działającymi w kie-
runkach przeciw-
nych.

Sterowanie za 
pomocą elementu 
piezoelektrycznego.

Element elektryczny liniowy, (np. silnik momentowy) z dwoma 
cewkami o zmiennych charakterystykach w jednym zespole (dwa 
kierunki działania) działającymi w kierunkach przeciwnych.

sterowanie przez operatora

Pedał – o jednym 
kierunku działania.

Pedał – o dwóch 
kierunkach dzia-
łania.

Przycisk wyciągany 
– jeden kierunek 
działania.

Przycisk wciskany 
i wyciągany – dwa 
kierunki działania.

Sterowanie siłą 
mięśni – bez wska-
zania rodzaju stero-
wania.

Przycisk wciskany 
– jeden kierunek 
działania.

Dźwignia
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sterowanie mechaniczne

Popychacz – jeden 
kierunek działania.

Popychacz z na-
stawną długością 
– jeden kierunek 
działania.

Sprężyna – dwa 
kierunki działania.

Rolka – dwa kierun-
ki działania.

Rolka – jeden kie-
runek działania.

sterowanie bezpośrednie
Sterowanie za 
pomocą ciśnienia – 
ogólne.

Sterowanie za 
pomocą ciśnienia – 
przez wzrost.

Sterowanie za 
pomocą ciśnienia – 
przez spadek.

Sterowanie ze 
wspomaganiem – 
przez wzrost ciśnie-
nia (pneumatycznie 
lub hydraulicznie).

Sterowanie ze 
wspomaganiem – 
przez spadek ciśnie-
nia (pneumatycznie 
lub hydraulicznie).

Listwy mechanizmu zapadkowego powinny 
być tak rysowane, aby były podzielone na 
taka samą liczbę segmentów i umieszczo-
ne w tej samej kolejności jak w elemencie 
sterowanym. Wycięcia powinny być zazna-
czone tylko w tych położeniach, w których 
następuje ustalanie. Linia obrazująca zapadkę 
powinna być rysowana na segmencie listwy 
odpowiednim do przedstawionego na symbo-
lu graficznym położenia zaworu sterującego.

sterowanie pośrednie, zaworem pomocniczym
sterowanie z wy-
korzystaniem 
wzrostu – ciśnienia 
pneumatyczne-
go w sterowaniu 
jednostopniowym 
z wewnętrznym za-
silaniem sterowania.

Sterowanie z wy-
korzystaniem 
spadku – ciśnienia 
pneumatyczne-
go w sterowaniu 
jednostopniowym 
z wewnętrznym za-
silaniem sterowania.
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Sterowanie dwu-
stopniowe – elek-
tromagnes i ciśnie-
nie pneumatyczne 
– zewnętrzne zasi-
lanie sterowania.

Sterowanie dwu-
stopniowe – elek-
tromagnes i ciśnie-
nie pneumatyczne 
– wewnętrzne zasi-
lanie sterowania.

Przetworniki energii

Silnik pneuma-
tyczny

Silnik pneumatycz-
ny – o zmiennej 
objętości roboczej.

Silnik pneumatycz-
ny – o dwóch kie-
runkach przepływu 
i stałej objętości 
roboczej.

Silnik pneumatycz-
ny – o dwóch kie-
runkach przepływu 
i zmiennej objętości 
roboczej.

Sprężarka

Silnik hydrauliczny 
o zmiennym kie-
runku przepływu, 
o stałej objętości 
roboczej, o dwóch 
kierunkach obrotów.

Pompa hydraulicz-
na.

Pompa hydrauliczna 
o jednym kierunku 
przepływu, o stałej 
objętości roboczej 
i o jednym kierunku 
obrotów.

Silnik hydrauliczny 
o jednym kierunku 
przepływu, o zmien-
nej objętości robo-
czej, nieokreślonym 
mechanizmie i spo-
sobie sterowania, 
z odprowadzeniem 
(na zewnątrz) prze-
cieków wewnętrz-
nych, o jednym 
kierunku obrotów, 
z dwustronnym wa-
łem końcowym.

Silnik hydrauliczny 
o zmiennym kie-
runku przepływu, 
o stałej objętości 
roboczej, o dwóch 
kierunkach obro-
tów.
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Przekładnia hy-
drauliczna zwarta, 
o zmiennej pręd-
kości, o jednym 
kierunku obrotów, 
z pompą o zmien-
nej objętości robo-
czej.

Pompa o zmiennej 
objętości roboczej, 
z wyrównaniem 
ciśnienia, o jednym 
kierunku obrotów, 
nastawiana spręży-
ną. Z odprowadze-
niem na zewnątrz 
przecieków we-
wnętrznych.

liniowe przetworniki energii

Siłownik pneuma-
tyczny – jedno-
stronnego działania 
pchający.

Siłownik pneuma-
tyczny – jedno-
stronnego działania 
ciągnący ze sprę-
żyną.

Siłownik pneu-
matyczny – dwu-
stronnego działania 
z dwustronnym 
tłoczyskiem, hamo-
wanie dwustronne 
nastawialne.

Siłownik pneuma-
tyczny – mieszko-
wy.

Siłownik pneu-
matyczny – dwu-
stronnego działania 
z jednostronnym 
hamowaniem.

Siłownik pneu-
matyczny – dwu-
stronnego działania 
z hamowaniem 
dwustronnym na-
stawialnym i bez-
stykową sygnaliza-
cją położenia  
tłoka

Siłownik pneuma-
tyczny – cylinder 
teleskopowy jed-
nostronnego dzia-
łania.

Siłownik pneu-
matyczny – dwu-
stronnego działania 
z dwustronnym 
tłoczyskiem.

Siłownik pneu-
matyczny – dwu-
stronnego działania 
z dwustronnym 
wydrążonym tłoczy-
skiem i tłokiem.

Siłownik pneuma-
tyczny – udarowy.
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Siłownik pneuma-
tyczny – „tandem” 
dwustronnego dzia-
łania z jednostron-
nym tłoczyskiem 
i bezstykową sygan-
lizacją położenia 
tłoka

serowanie i regulacja przepływem

Zawór sterujący 
kierunkiem prze-
pływu – odcina-
jący, sterowany 
dźwignią – dwie 
drogi przepływu, 
dwa niezależne 
połączenia.

Zawór sterujący 
kierunkiem prze-
pływu – sterowany 
dźwignią, powrót 
sprężyną – dwie 
drogi przepływu, 
dwa niezależne po-
łączenia.

Zawór sterujący 
kierunkiem prze-
pływu – sterowany 
mechanicznie za 
pomocą rolki, 
powrót sprężyną – 
trzy drogi przepły-
wu, dwa niezależne 
połączenia.

Zawór sterujący 
kierunkiem prze-
pływu – sterowany 
ręcznie za pomocą 
przycisku, powrót 
sprężyną – cztery 
drogi przepływu, 
dwa niezależne po-
łączenia.

Zawór sterujący 
kierunkiem przepły-
wu – sterowany za 
pomocą ciśnienia 
w obu kierunkach 
– pięć dróg przepły-
wu, dwa niezależne 
połączenia.

Zawór sterujący 
kierunkiem prze-
pływu – dwustop-
niowe sterowanie 
za pomocą elek-
tromagnesów oraz 
wzrostu ciśnienia, 
ustalany w poło-
żeniu środkowym 
sprężynami – pięć 
dróg przepływu, 
trzy niezależne po-
łączenia.

Zawór sterujący 
kierunkiem przepły-
wu – sterowany za 
pomocą elektroma-
gnesów, ustalany

Zawór sterujący 
kierunkiem prze-
pływu – sterowany 
ręcznie za pomocą 
przycisku, ustalany
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w położeniu środ-
kowym sprężynami 
– trzy drogi prze-
pływu, trzy nieza-
leżne połączenia.

w położeniu środ-
kowym sprężynami 
– cztery drogi prze-
pływu, trzy nieza-
leżne połączenia.

Sprzężenie zwrotne wewnętrzne. Zasto-
sowano połączenie mechaniczne miedzy 
ruchomą częścią konstrukcji, a ruchomą 
częścią elementu sterującego (sterującej 
przetwarzaniem energii). Wartość zadana 
i wartość mierzona wielkości regulowanej są 
sprawdzane wewnątrz zaworu.

zawory logiczne i zwrotne

Zawór szybkiego 
spustu Zawór logiczny (I)

Zawór logiczny 
(LUB)

Zawór zwrotny ze 
sprężyną – otwiera 
się gdy ciśnienie 
wejściowe jest 
wyższe niż suma 
ciśnienia wyjścio-
wego i ciśnienia 
wynikającego z siły 
sprężyny.

Zawór zwrotny – 
otwiera się gdy 
ciśnienie wejściowe 
jest wyższe niż wyj-
ściowe.

Zawór redukcyjny – 
regulator ciśnienia, 
dwudrogowy jed-
nostopniowy, na-
stawiany sprężyną.

Zawór redukcyjny – 
regulator ciśnienia, 
trójdrogowy jedno-
stopniowy, nasta-
wiany sprężyną.

Zawór redukcyjny 
z upustem – kiedy 
ciśnienie wyjściowe 
przewyższy ciśnie-
nie nastawiane, na-
stępuje swobodny 
wylot powietrza do 
atmosfery.
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Wewnętrzna droga sygnału sterującego (ste-
rowanie zaworu ciśnieniem własnym czynni-
ka przepływającego przez zawór).

Pozostałe oznaczenia

Zawór dławiący na-
stawialny

Dzielnik strumienia 
– dzieli przepływ 
całkowity na dwa 
równomierne stru-
mienie.

Zawór dławiący 
nastawialny, stero-
wany mechanicznie 
za pomocą rolki, 
obciążony sprężyną.

Zawór zasuwowy 
odcinający, normal-
nie z jednym poło-
żeniem całkowicie 
zamkniętym.

Filtr – pneumatycz-
ny lub hydrauliczny.

Filtr – z przegrodą 
filtracyjną np. ma-
gnetyczną.

Filtr – wyposażony 
we wskaźnik zanie-
czyszczeń.

Zawór spustowy fil-
tra – spust ręczny.

Filtr z oddzielaczem 
– spust ręczny.

Zawór spustowy 
filtra – spust auto-
matyczny.

Osuszacz powietrza 
– np. za pomocą 
środków chemicz-
nych.

Smarownica – olej 
wprowadzany do 
układu za pomocą 
smarownicy zabez-
piecza i polepsza 
efekty pracy urzą-
dzenia.
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Zespół przygotowa-
nia medium – np. 
powietrza – może 
składać się z filtra 
z oddzielaczem, za-
woru redukcyjnego, 
manometru i sma-
rownicy.

Chłodnica – wy-
miennik ciepła.

Nagrzewnica – wy-
miennik ciepła.

Regulator tempera-
tury – może dopro-
wadzać lub odpro-
wadzać ciepło.

Wskaźnik ciśnienia Manometr

Termometr Wskaźnik poziomu 
cieczy

Wskaźnik przepły-
wu Przepływomierz

Przetwornik analo-
gowo ciśnieniowy 
– generuje sygnał 
elektryczny.

Przetwornik ciśnie-
nia (pneumo-elek-
tryczny) – generuje 
sygnał elektryczny.



Dodatek B
słoWnIK PoDstaWoWycH Pojęć  

zWIĄzanycH z MecHatronIKĄ  
I ROlNICTwEM PRECYZYjNYM

A-B linia (ang. guidance line): prosta między dwoma punktami, A i B, 
wybrana przez operatora maszyny i obliczona przez system naprowadzania. 
Linia A-B definiuje serię kółek, w ustalonej odległości od siebie, na całym 
polu. Zwana także linią prowadzącą.

aktywny czujnik światła: czujnik światła, który emituje własne światło, 
aby oświetlić plon i zmierzyć ilość światła odbitego od niego. Aktywne czujniki 
światła zwykle rejestrują stosunkowo niewielką liczbę długości fal, ponieważ 
trudno jest uzyskać wystarczająco jasne światło.

aktywny czujnik: urządzenie, które generuje sygnał, odbija go od obiektu 
i mierzy sygnał odbity od obiektu.

analiza tekstury obrazu – charakterystyka regionów na obrazie cyfrowym 
według ich tekstury, pozwalająca na przykład wyróżnić różne rodzaje zbóż 
i chwastów liści.

automatyczne kierowanie (ang. Automatic steering): system oparty na 
sygnałach GPS, który kieruje pojazdem po polu bez nakładania się lub pod-
szywania. Automatyczne kierowanie stosuje się w ciągnikach, kombajnach 
i sieczkarniach oraz w opryskiwaczach samojezdnych, rozsiewaczach i kosiarkach.

automatyczne sterowanie sekcjami (ang. Auto section control, ASC): 
system, który automatycznie steruje sekcjami belki za pomocą systemu po-
zycjonowania i precyzyjnego odmierzania czasu włączenia i wyłączenia, aby 
zminimalizować nadmierną aplikację spowodowaną przez nakładające się 
lub nieodebrane obszary spowodowane podcieniem. ASC można stosować 
na opryskiwaczach samojezdnych, ciągnionych lub zawieszanych.

automatyczne sterowanie maszyną (ang. Automatic machine control, 
AMC): komputerowa kontrola operacji przeprowadzanych przez pojazdy 
rolnicze, oparta na systemie pozycjonowania i często połączona z informa-
cjami zebranymi przez technologię teledetekcji. Sterowanie automatyczne 
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może być używane do sterowania, na przykład, sterowaniem, zarządzaniem 
na uwrociach, wysokością belki natryskowej i prędkością nakładania nasion, 
nawozów lub środków agrochemicznych.

automatyczne wyłączanie sekcji (ang. sprayer auto shut-off) – system, 
który umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie sekcji belki opryskowej 
korzystając z informacji o jego pozycji na polu, przekazanych przez system 
GNSS, działa w trakcie wykonywania oprysku na polu. 

CANBUS: cyfrowy system okablowania, który łączy różne jednostki ste-
rujące w pojeździe, takim jak ciągnik lub kombajn, umożliwiając przesyłanie 
danych do sterowania maszyną i diagnostyki między nimi. CAN to skrót od 
„Controller Area Network”.

cyfrowa fotografia lotnicza (ang. ADP): przechwytywanie danych o wy-
sokiej rozdzielczości z obiektów na ziemi za pomocą aparatu cyfrowego 
zamontowanego na płaszczyźnie lub na balonie, maszcie itp.

czujnik bezprzewodowy (ang. wireless sensor) – zdalny czujnik, który nie 
wymaga połączenia kablowego z wyjątkiem zasilania.

czujnik biomasy (ang. Biomass sensor): zdalny czujnik mierzący biomasę 
przez pomiar światła odbitego od czaszy rośliny. Dane można połączyć z GPS, 
aby sporządzić mapy wielkości czaszy, wskazując różnice w żyzności gleby.

czujnik elektrooptyczny: światłoczułe urządzenie elektroniczne, które 
wytwarza sygnał elektryczny proporcjonalny do ilości odbieranej energii 
elektromagnetycznej.

czujnik pasywny czujnik światła: przechwytuje dane w ciągu dnia, mierząc 
ilość światła odbitego od plonu (dla widzialnych długości fal) lub absorbo-
wany, a następnie ponownie emitowany (dla termicznych fal podczerwieni). 
Na pasywne czujniki światła ma wpływ kąt słońca i zachmurzenia, chociaż 
niektóre mogą skorygować zmiany.

czujnik podczerwieni: urządzenie, które może wykrywać informacje 
o polu, glebie lub plonie z odległości, mierząc ilość światła podczerwonego 
odbitego od niego.

czujnik światła: urządzenie, które może mierzyć z odległości widzialne 
i niewidzialne światło odbite od pola, gleby lub plonu, w celu oceny różnych 
cech i obliczenia ich wartości. Czujniki podczerwieni, które monitorują światło 
odbite od uprawy, którego nie można zobaczyć przez ludzkie oko, szeroko 
mierzy wielkość pokrycia / biomasę. Całkowity zielony obszar uprawy jest 
obliczany, jako stosunek tego współczynnika odbicia w podczerwieni do 
widocznego zielonego światła odbitego od uprawy.

czujnik zdalny (ang. Remote sensor): urządzenie, które zbiera i przetwarza 
widzialne i niewidzialne światło odbite od obiektu lub obszaru. Istnieją pa-
sywne czujniki, w których promieniowana energia pochodzi z zewnętrznego 
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źródła, takiego jak słońce, i aktywnych czujników, które wytwarzają własne 
źródło energii.

Dokładność rolnictwa precyzyjnego: precyzja, z jaką system pozycjono-
wania może zlokalizować punkt, w którym zapisywane są dane lub położenie 
pojazdu. Różne systemy różnią się dokładnością i przydatnością do różnych 
zadań. System GPS ma trzy poziomy dokładności: niski (+/– 50-100 cm), 
średni (+/– 10 cm) i wysoki (+/– 2 cm).

Dokładność statyczna określenia pozycji (ang. static accurancy) – do-
kładność sygnału pozycjonowania w ciągu 24 godzin pokazana na mapie 
celu przypominającej tarcze strzelniczą, gdzie punkt centralny jest średnia 
ze wszystkich pomiarów położenia. Szerokość tarczy jest rozrzutem wartości 
pomiarowych położenia. Powstaje w wyniku długotrwałego pomiaru w jed-
nym miejscu. Kręgi tarczy odpowiadają prawdopodobieństwu poprawności 
położenia odbiornika GNSS w danym miejscu. 

Dryfowanie położenia (ang. Drift): zmiana pozycji GPS w czasie, nawet 
o 1,5 metra w ciągu godziny. Ta zmiana występuje w wyniku zmian w orbicie 
satelitów dostarczających sygnał pozycjonujący, które zmieniają położenie, 
a także wpływ warunków atmosferycznych, które zakłócają sygnał.

Georeferencja: związek informacji o plonie, pH, azocie glebowym lub in-
nym czynniku z pozycją w polu. Współrzędne mapy są przypisane do obrazu 
uzyskanego za pomocą teledetekcji.

Geostacjonarny satelita telekomunikacyjny: satelita na specjalnej orbicie, 
pozostający w stałym punkcie nad powierzchnią Ziemi, służący do odbierania 
i przekazywania sygnałów radiowych.

GIS (ang. Geographic information system): oprogramowanie, które prze-
chwytuje i przetwarza dane, wiążąc je z pozycją w polu.

Globalny system nawigacji satelitarnej (Globalnaya Navigatsionnaya 
Sputnikovaya Sistema – GLONASS): satelitarny system nawigacyjny oparty 
na konstelacji satelitów należących do rządu Federacji Rosyjskiej.

GPR (ang. Ground penetrating radar): Radar do badania struktury warstw 
ziemi. Nieniszczący system, który wykorzystuje impulsy promieniowania elek-
tromagnetycznego w pasmach UHF i VHF do penetrowania ziemi i tworzenia 
obrazu pod powierzchnią z odbijanych promieni. Głębokość, na którą może 
przenikać, jest większa, gdy przewodność elektryczna jest niższa.

GPRS (ang. General packet radio services): system, który umożliwia 
telefonom przesyłanie danych z dużą prędkością, zazwyczaj 32-48 kb / s, 
a jednocześnie wykonywanie połączeń głosowych.

GPS (ang. Global Positioning System): satelitarny system nawigacyjny 
oparty na 24 satelitach należących do Departamentu Obrony USA. GPS jest 
często używany do określania ogólnie systemów nawigacji satelitarnej.



336 A. Ekielski, K. Wesołowski • Systemy Agrotroniczne

Hiperspektralna spektrometria odbicia (ang. hyperspectral reflectance 
spectrometry): wykorzystanie zdalnych czujników do zbierania informacji 
o obiekcie lub obszarze poprzez tworzenie obrazu opartego na setkach do 
tysięcy sąsiednich pasm długości fali widma elektromagnetycznego. Współ-
czynnik odbicia hiperspektralnego zapewnia wysoką rozdzielczość i może 
być wykorzystywany do pomocy rolnikom w ocenie rozwoju, stanu zdrowia 
i stanu odżywczego upraw.

Indeks wegetatywny w szerokim zakresie dynamicznym (ang. Wide 
dynamic range vegetative index, WDRVI) – przedstawia wzmocnienie znor-
malizowanego wskaźnika różnicy wegetacji w warunkach od umiarkowanej 
do wysokiej biomasy, którego wartości są bardziej selektywne w stosunku 
do wartości współczynnika odbicia bliskiej podczerwieni.

Indukcja elektromagnetyczna (ang. EMI – ElectroMagnetic Induction): 
metoda pomiaru przewodności elektrycznej gleby poprzez przepuszczanie 
fali elektromagnetycznej przez ziemię.

Inteligentne opony (ang. Intelligent tyres): system utrzymujący ciśnienie 
opon na zadanym poziomie, automatycznie pompujący opony, jeżeli zmierzone 
ciśnienie jest poniżej ciśnienia zalecanego za pomocą powietrza ze zbiornika 
powietrza lub umożliwiający operatorowi łatwe zmienianie ciśnienia w opo-
nach w zależności od ciężaru pojazdu, prędkości i warunków glebowych.

Inteligentny czujnik czujnik (ang. smart sensor) – który może monito-
rować własną pracę i kompensować zmiany warunków pracy. Na przykład 
grupa inteligentnych czujników umieszczonych w całym polu może być użyta 
do pomiaru wilgotności gleby w czasie rzeczywistym i przekazania wyników 
do systemu sterowania do nawadniania.

ISOBUS: międzynarodowa norma ISO 11738 dotycząca komunikacji między 
ciągnikami i narzędziami. ISOBUS potencjalnie umożliwia obsługę różnych 
narzędzi z jednego terminala sterującego znajdującego się w ciągniku.

Kalibracja narzędzi do uprawy (ang. Crop calibration): dostosowanie 
maszyn do charakterystyki konkretnej uprawy w określonym czasie, takie jak 
wilgotność przy zbiorach lub różne charakterystyki odbicia różnych odmian 
pszenicy.

Kinematyka w czasie rzeczywistym (ang. Real time kinematic, RTK): sys-
tem, który wykorzystuje stałą stację naziemną do dokładnego pomiaru dryfu 
satelity i wysyła sygnał korekcyjny drogą radiową bezpośrednio do pojazdów 
wyposażonych w GPS. W przeciwieństwie do satelitarnych systemów korek-
cyjnych RTK nie jest zakłócany przez zakłócenia atmosferyczne, dzięki czemu 
może zapewniać wysoką i powtarzalną dokładność.

Kompensacja ukształtowania terenu (ang. terrain compensation) – w sys-
temach prowadzania pojazdów, automatyczna kompensacja zmian wskazań 
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systemu pozycjonowania wynikających z jazdy, kołysania lub pochylenia 
pojazdów w trakcie jazdy po pochyłym terenie.

Konstelacja satelit – zestaw satelitów krążących wokół Ziemi i pracujących 
razem, aby zapewnić maksymalne pokrycie jego powierzchni. Globalne sys-
temy nawigacji satelitarnej opierają się na sygnałach radiowych wysyłanych 
przez zestawy połączonych satelitów. Satelity te przemieszczając się, wznoszą 
się nad horyzont i znikają za horyzontem, jak słońce, przyczyniając się do 
powstania niektórych błędów w sygnałach pozycjonujących.

Kontroler współpracujący z GPs (ang. GPS-compatible controller): system, 
który może obsługiwać opryskiwacz, rozsiewacz lub wiercić automatycznie 
zgodnie z mapą aplikacji za pomocą globalnego systemu pozycjonowania.

Korekcja dzięki podwójnej częstotliwości: w systemie dGPS, metoda 
dająca bardzo precyzyjne pozycjonowanie na ziemi w oparciu o dwa nie-
powiązane ze sobą komponenty częstotliwości, z wykorzystaniem odbioru 
radiowego o podwójnej częstotliwości.

Korekta toru jazdy (ang. nudge): regulacja urządzenia naprowadzającego 
w celu skorygowania dryfu, gdy pozycja GPS odbiega od znanej pozycji na ziemi.

Kriging: technika statystyczna umożliwiająca obliczanie nieznanych war-
tości ze znanych wartości. Poprzez krigowanie, wartość plonu lub innej cechy 
w jednym miejscu można przewidzieć na podstawie jego wartości w pobliskich 
lokalizacjach. Może być również używany do wygładzania błędów w danych, 
takich jak te związane z używanym sprzętem, w celu uzyskania bardziej re-
prezentatywnych informacji. Istnieje kilka różnych metod krigingu.

lIdAR (ang. light detection and Ranging): system powietrzny wykorzy-
stujący dane o wysokości otrzymane z wiązek laserowych skanujących zie-
mię w celu uzyskania bardzo dokładnych map powierzchni ziemi. Może być 
używany do mapowania gleb, monitorowania erozji, zarządzania obszarami 
zalewowymi itp. LIDAR oznacza „wykrywanie światła i wyznaczanie odległości”.

lokalne uszkodzenia: uszkodzenia upraw na określonym obszarze, spo-
wodowane przez takie czynniki, jak zły drenaż, zagęszczanie, pH lub np. dziki.

lotniczy czujnik zdalny: czujnik zamontowany w samolocie lub na balonie.
Mapa aplikacji: plan pokazujący lokalizację i tempo, w którym nasiona, 

nawozy lub środki agrochemiczne będą stosowane w strefie zarządzania. 
Mapa aplikacji pochodzi ręcznie lub automatycznie z analizy map plonów, 
map chwastów itp.

Mapa biomasy (ang. Biomas map): plan, który pokazuje zmiany w bal-
dachimie upraw w polu, na podstawie danych z czujnika biomasy. Może 
wskazywać na różnice w żyzności gleby, a tym samym na zapotrzebowanie 
składników pokarmowych na rośliny uprawne, umożliwiając stosowanie na-
wozu w różnym tempie w różnych miejscach.
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Mapowanie ec (ang. Electric conductivity mapping): wykorzystanie infor-
macji o cechach gleby ujawnionych przez pomiar jej przewodności elektrycznej 
w celu utworzenia mapy gleby. Pomiary EC mogą być wykonywane na dwóch 
głębokościach, określanych, jako płytkie i głębokie pomiary tablicowe, a relacja 
między nimi może również dostarczyć użytecznych informacji.

Mapa gruntów (ang. soil map) – przedstawia rozkład cech gleby, takich 
jak tekstura lub żyzność, utworzony z zestawu próbek pobranych na obszarze 
na różnych głębokościach.

Mapowanie gleby – wykonywane w celu utworzenia mapy pola pokazują-
cej różnice w cechach gleby, takich jak tekstura lub żyzność, które następnie 
można wykorzystać, np. do zmiany wielkości dawki nawozu tylko tam, gdzie 
jest to potrzebne i w odpowiednich ilościach. Produkcja mapy gleby może 
pomóc w obniżeniu wysokich kosztów stosowania nawozów przy jednocze-
snym utrzymaniu lub nawet zwiększeniu plonów.

Mapowanie obszaru: tworzenie planu, który definiuje obszar w polu lub 
granicy pola lub oblicza wielkość obszaru za pomocą technologii teledetekcji.

Mapowanie plonów (ang. Yield mapping) – proces wykorzystywania 
danych GNSS i danych otrzymanych w wyniku pomiarów plonów w celu 
pokazania zmienności plonu na polu mapy. Obserwacja zróżnicowania plo-
nu, umożliwia identyfikację czynników, które różnią się w zależności od pola 
i potencjalnie ograniczają wydajność. Różnice w wydajności można następnie 
zmniejszyć, stosując zabiegi z różną intensywnością w różnych obszarach lub 
dostosowując dawki nawozów.

Mapowanie rozkładu chwastów (ang. Weed mapping) – opracowanie 
planu pokazującego, gdzie w polu znajdują się ważne z punktu widzenia 
przyszłych plonów, chwasty. Wiele takich chwastów jest rozmieszczonych 
w grupach, tworząc pewne obszary, tworzenie mapy chwastów potencjalnie 
umożliwia ukierunkowane działania w postaci wykonywania punktowych 
oprysków.

nanosensor: bardzo czuły czujnik oparty na nanotechnologii. Nanosensory 
są zaprojektowane do wykonywania precyzyjnych funkcji, takich jak pomiar 
zawartości białka lub wyzwalanie reakcji elektrycznych, chemicznych lub 
enzymatycznych w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiskowe.

odbicie pasma w podczerwieni (ang. Infrared band reflectance): odbicie 
niewidzialnego światła w zakresie podczerwieni widma od obiektu lub obszaru. 
Współczynnik odbicia podczerwieni, zwłaszcza współczynnik odbicia bliskiej 
podczerwieni, jest używany do zdalnego wykrywania gleby i cech roślin.

oprysk selektywny (ang. patch spraying) : działanie dotyczy tylko po-
jedynczych fragmentów uprawy i ważnych ze względu na intensywność się 
pojawienia chwastów na polu, za pomocą herbicydu, zamiast opryskiwania 
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całego pola. Zmniejszenie zużycia herbicydów wiąże się ze znacznymi korzy-
ściami finansowymi, a korzyścią dla środowiska jest większa różnorodność 
roślin. 

Pasmo odbiciowe w zakresie światła widzialnego (ang. Visible band re-
flectance) – odbicie światła w widzialnych długościach fal widma od obiektu 
lub obszaru. Wartość współczynnika zmierzony dla danej uprawy pozwala 
oszacować wskaźnik zielonego obszaru.

Pokrycie pola (ang. Crop canopy): części rośliny, zwłaszcza liście, które 
absorbują światło słoneczne, zasłaniają glebę. Skuteczne zarządzanie pokry-
ciem pola zapewnia, że każda roślina ma światło i przestrzeń, aby zmaksy-
malizować plon.

Podpis widmowy (ang. spectra signature) – charakterystyczny rozkład 
promieniowania elektromagnetycznego odbijanego przez określony obiekt 
lub obszar.

Powtarzalność (ang. Repeatibility): zdolność systemu pozycjonowania do 
późniejszego powrotu do tego samego miejsca. Z powodu dryfu pojazd może 
znaleźć się w odległości 0,5-1,5 metra w ciągu zaledwie godziny, w zależności 
od statycznej dokładności sprzętu. RTK jest systemem, który nie wprowadza 
dryfu i dzięki niemu pozycjonowanie pojazdów ma dobrą powtarzalność.

Poziomowanie belki opryskowej (ang.Boom levelling): automatyczna re-
gulacja za pomocą czujników ultradźwiękowych wysokości belki opryskowej, 
dzięki czemu wzór oprysku jest jednolity. Czujniki zamontowane na środku 
i końcówki wysięgników monitorują wysokość dyszy nad ziemią lub przyci-
nają i przesyłają informacje do komputera, który dokonuje niewielkich zmian 
w wysięgniku setki razy na sekundę. Wysięgnik można również podnieść na 
uwrociach, aby uniknąć przeszkód.

Promieniowanie elektromagnetyczne: promieniowanie w postaci fal 
elektromagnetycznych, takich jak widzialne i niewidzialne promienie światła, 
promienie gamma, promieniowanie rentgenowskie i fale radiowe.

Prosty wskaźnik proporcji (ang. Simple ratio index, SRI) – wskaźnik 
względnego wzrostu oparty na proporcji podczerwieni do światła czerwonego 
odbitego od uprawy.

Prowadzenie jazdy (ang. Guidance): układ wspomagający jazdę, oparty 
na systemie pozycjonowania, który pokazuje kierowcy, jak ma sterować, aby 
pokryć przejazdami pole w odstępie wymaganym do użycia narzędzia bez 
nakładania się lub omijaków. Kierowane kierowanie pozwala uniknąć strat 
wynikających z omijania lub zachodzenia na siebie zabiegów i umożliwia 
dokładniejszą pracę w ciemności. Jest również przydatny tam, gdzie nie ma 
ścieżek technologicznych, takich jak uprawa, siew, opryski przedwschodowe, 
rozsiewanie nawozów jesiennych i rozsiewanie wapna oraz na łąkach.
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Prowadzone indywidualnie narzędzie (ang. guided hoe): narzędzie ro-
bocze dołączone do ciągnika, która jest automatycznie sterowana w celu 
skorygowania niedokładności jazdy ciągnika i pozwala uzyskać znacznie mniej-
sze tolerancje. Automatyczny system prowadzenia oparty jest na cyfrowej 
kolorowej kamerze wideo, która skanuje rzędy roślin w kierunku zielonych 
pędów i koryguje położenie narzędzia roboczego.

Przestrzennie selektywne różnicowanie dawki – stosowania różnych 
dawek nasion, nawozów lub środków agrochemicznych do gleby lub ro-
ślin w różnych częściach pola, w zależności od potrzeb. Herbicyd może 
być stosowany tylko na plastry chwastów na podstawie mapy chwastów 
lub nawozu na określone części pola na podstawie mapy składników 
odżywczych.

Przewodność elektryczna gleby (ang. Soil electrical conductivity): miara 
tego, jak łatwo prąd elektryczny przepływa przez materiał taki jak gleba. Prze-
wodność elektryczna próbki gleby wskazuje ilość soli, piasku, gliny, materii 
organicznej i wody w niej zawartej, więc dzięki wprowadzeniu GPS można 
ją wykorzystać do utworzenia mapy gleby. Pomiary mogą być wykonywane 
na dwóch głębokościach, nazywanych płytkimi i głębokimi pomiarami ta-
blicowymi, a relacje między nimi mogą dostarczyć użytecznych informacji. 
Wykorzystywana do tworzenia map EC.

radar o ciągłej fali z modulacją częstotliwości (FMCW, ang. Frequency 
modulated continuous wave): system wykrywania oparty na mikrofalach, 
odpowiedni do zastosowań o krótkim zasięgu, takich jak kontrola głębokości 
roboczej lub ocena gleby do kontroli jakości przedsiewnej. Ma przewagę 
nad czujnikami opartymi na urządzeniach optycznych lub ultradźwięko-
wych, ponieważ nie ma na nie wpływu środowisko rolnicze, takie jak kurz  
i deszcz.

radar satelitarny – jest układem do szybkiego monitorowania bardzo 
dużych obszarów za pomocą sygnału radarowego transmitowanego z satelity. 
Na sygnał nie wpływają złe warunki pogodowe lub świetlne.

radar z syntetyczną aperturą (ang. Synthetic Aperture Radar, SAR) – typ 
radaru, który wytwarza obraz ziemi o wysokiej rozdzielczości, zbierając echa 
wielu sygnałów radarowych wzdłuż toru lotu. Może być używany do wykry-
wania takich cech, jak wilgotność gleby i rozwój upraw.

radiometr montowany belce opryskowej lub czujnik zamontowany na 
belce: radiometr lub czujnik przymocowany do belki opryskowej.

radiometr skanujący – system składający się z soczewek, ruchomych 
zwierciadeł i półprzewodnikowych czujników obrazu używanych na sateli-
tach, który wytwarza obserwacje Ziemi i jej atmosfery poprzez konwersję 
promieniowania odbitego na obrazy cyfrowe.
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rozdzielczość: jakość szczegółów, które można zobaczyć na obrazie. Im 
mniejszy obszar jest reprezentowany przez piksel na obrazie cyfrowym, tym 
dokładniejszy i szczegółowy jest obraz.

różnicowy globalny system pozycjonowania (DGPS): system zapewnia-
jący bardzo dokładną pozycję, poprzez obliczenie różnicy między faktyczną 
lokalizacją stacji naziemnej o stałym położeniu a położeniem stacji na satelicie 
i dostarczenie sygnału korygującego do użytkownika mobilnego bezpośrednio 
ze stacji naziemnej lub przez satelitę. System ten koryguje błędy wprowadzane 
przez zakłócenia sygnału GPS i wytwarza bardzo dokładny sygnał znacznie 
poniżej jednego metra, którego wymagają zastosowania rolnicze.

RTk stacja – zastosowanie systemu pozycjonowania z sygnałem korekcji 
RTK, aby zwiększyć dokładność pracy do +/– 2 cm.

scouting – 1. szybkie określenie granicy pola lub funkcji za pomocą sprzętu 
GPS. 2. Przejazd, przelot przez uprawę, w celu rejestracji cechy, np. takiej, 
jak występowanie choroby lub rozwój uprawy. 

sekcja belki (ang. Boom section): część belki opryskowej, którą można 
włączyć lub wyłączyć niezależnie od innych sekcji wzdłuż belki. w Systemy au-
tomatyczne sterują sekcjami wysięgnika za pomocą systemu pozycjonowania 
i precyzyjnego odmierzania czasu włączenia i wyłączenia, aby zminimalizować 
nadmierną aplikację spowodowaną przez nakładające się lub nieodebrane 
obszary spowodowane podwieszeniem.

skaner powietrzny: skaner ultradźwiękowy, laserowy lub inny zamontowa-
ny na statku powietrznym, zapewniający ciągłe dane na ziemi lub uprawach 
pod torem lotu.

siatka próbkowania (ang. Grid sampling): metoda pobierania próbek, która 
pobiera próbkę gleby w kwadratach na siatce w poprzek pola, aby określić 
typ gleby lub poziomy płodności. Otrzymane informacje można następnie 
wykorzystać do utworzenia mapy aplikacji.

spektrometr – urządzenie, które zbiera i przetwarza dyskretne długości 
fal promieniowania odbitego od obiektu lub obszaru.

stacja bazowa (ang. Base station): stałe miejsce, które wysyła i odbiera 
sygnały telekomunikacyjne.

sterowanie ruchem na polu (ang. Controlled trafic farming, CTF): system 
zarządzania, który zapewnia, że wszystkie pojazdy używane na polu utrzy-
mują co roku te same stałe pasy ruchu, aby ograniczyć zagęszczenie gleby 
do najmniejszego możliwego obszaru. Korzyści to ulepszona struktura gleby 
na nietkniętych obszarach, które wymagają mniejszej uprawy i mają lepszy 
drenaż oraz mniejszą erozję, co powoduje wzrost plonów.

sygnał korekcyjny (ang. Correction signal): sygnał radiowy poprawiający 
dokładność pozycjonowania dostarczaną przez podstawowy sygnał GPS do 
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mniej niż jednego metra. Nieścisłości w sygnale GPS, spowodowane interfe-
rencją w jonosferze i innymi czynnikami, są mierzone, a dane korekcyjne są 
transmitowane, także przez system satelitarny lub naziemny, do odbiornika 
GPS w ciągniku lub innym pojeździe.

telematyka – wykorzystanie technologii telekomunikacyjnej do dostar-
czania i przechowywania informacji o działaniu ciągników i kombajnów.

telemetria – technologia ułatwiająca zdalne monitorowanie i pomiary.
wAAS (ang. Wide Area Augmentation) – system opracowany przez rząd 

USA, który wykorzystuje sieć stacji naziemnych do pomiaru małych zmian 
w sygnałach satelitarnych i generowania sygnału korekcyjnego, co daje do-
kładność pozycjonowania poniżej jednego metra.

Weryfikacja naziemna (ang. ground truthing): obserwacja i pomiar czegoś 
takiego jak indeks powierzchni liścia w polu, wykonywany w celu porównania 
go z wartościami obliczonymi z obrazu uzyskanego przez teledetekcję.

Widmo elektromagnetyczne: pełny zakres promieniowania elektroma-
gnetycznego od najkrótszych do najdłuższych fal.

Widmo odbiciowe (ang. Spectral relectance) – proporcja energii odbijanej 
przez powierzchnię dla każdej długości fali zawartej w widmie elektroma-
gnetycznym.

Wielospektralna spektrometria odbiciowa (ang. Multispectral reflectance 
spectrometry): wykorzystanie zdalnych czujników do zbierania informacji 
o obiekcie lub obszarze poprzez tworzenie obrazu opartego na dziesiątkach 
do setek sąsiednich pasm długości fali. Obraz dla każdego zakresu jest wy-
świetlany w innym kolorze na obrazie złożonym.

Wirtualna stacja bazowa (ang. Virtual base station) – w systemie GNSS, 
odbiornik mobilny, który działa, jako tymczasowa stacja bazowa w swojej 
strefie.

Wirtualna stacja referencyjna (ang. Virtual reference station) – umożli-
wia prowadzenie pomiarów o centymetrowej dokładności metodą RTK (Real 
Time Kinematic) bez konieczności posiadania oddzielnej stacji bazowej lub 
oprogramowania. Wymaga założenia sieci stacji referencyjnych na całym 
obszarze np. kraju, regionu. Sieć stacji referencyjnych, najczęściej odpłatnie 
dostarcza dane georeferencyjne specjalistom z zakresu geodezji, inżynierii 
rolniczej i GIS. Zaletą tego rozwiązania jest uniknięcie spadku dokładności 
w miarę oddalania się od pojedynczej stacji referencyjnej. 

Wskaźnik nDVI (ang. normalised difference vegetative index): związek 
między odbiciem światła widzialnego a współczynnikiem odbicia bliskiej 
podczerwieni czaszy rośliny uprawnej, który umożliwia ocenę jego wielko-
ści, stanu składników odżywczych i zdrowia. Zdrowa roślinność pochłania 
większość światła widzialnego, które otrzymuje i odbija dużo światła bliskiej 
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podczerwieni, podczas gdy niezdrowa lub rzadka roślinność odbija więcej 
światła widzialnego i mniej światła bliskiej podczerwieni.

Wskaźnik pokrycia liśćmi (ang. Leaf area index): stosunek powierzchni liści 
rośliny do powierzchni powierzchni, na której znajdują się rośliny, wskaźnik 
jest związany z pomiarem ilości zatrzymanego światła i dostarcza informacji 
na temat produkcji biomasy. Do szacowania LAI można wykorzystać czujniki 
światła.

Wskaźnik wegetacji (ang. vegetation index, VI) – skala, która wskazuje 
względny wzrost i / lub wigor zielonej roślinności, w oparciu o stosunek 
i / lub liniową kombinację pomiarów światła odbitego w obszarach widma 
czerwonego i bliskiego podczerwieni.

Wskaźnik zielonego obszaru (ang. Green area index-GAI): stosunek 
całkowitej powierzchni zielonej tkanki roślinnej do powierzchni ziemi, którą 
pokrywa roślina, dostarcza informacji na temat rozmiaru czaszy i pomaga 
w podejmowaniu decyzji, na przykład, o ilości i czasie stosowania azotu.

Wspomagane kierowanie: dostosowanie układu kierowniczego istnieją-
cego pojazdu do automatyzacji GPS, poprzez zastąpienie standardowej kie-
rownicy wersją zasilaną lub zamontowanie do niej mechanizmu napędowego.

Współczynnik odbicia bliskiej podczerwieni (ang. Near infrared reflec-
tance, NIR): odbicie niewidzialnego światła w pasmach bliskiej podczerwieni 
widma elektromagnetycznego z obiektu lub obszaru. Współczynnik odbicia 
w bliskiej podczerwieni służy do zdalnego wykrywania właściwości gleby 
i upraw.

Współczynnik odbicia plonu (crop reflectance): ilość widocznego lub 
niewidzialnego światła odbijanego przez rośliny. Współczynnik odbicia w pod-
czerwieni, którego nie można dostrzec ludzkim okiem, w szerokim zakresie 
mierzy wielkość pokrycia /biomasę i wraz z ilością widocznego zielonego 
światła odbitego od rośliny daje wskazanie o całkowitej powierzchni zielonej.

Wykrywanie pokrycia łanu (ang. canopy sensing): proces zbierania 
informacji o cechach upraw, takich jak biomasa i zawartość chlorofilu z od-
ległości, za pomocą czujników satelitarnych, antenowych lub montowanych 
na ciągnikach.

Wykrywanie uprawy (ang. Crop sensing): proces zbierania informacji 
o cechach roślin, takich jak biomasa i zawartość chlorofilu z odległości, za 
pomocą czujników satelitarnych, antenowych lub montowanych na ciągnikach.

Usługa korekcji eGnos (ang. European Geostationary Navigation Overlay 
Service): europejski globalny system nawigacji satelitarnej, oparty na trzech 
satelitach geostacjonarnych, który wzmacnia amerykański system GPS i rosyj-
ski system GLONASS, dostarczając system korekcji różnicowej, który pozwala 
użytkownikom określić ich położenie do dwóch metrów, w porównaniu około 
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20 metrów dla samego GPS lub GLONASS. System, który zwiększa dokładność 
sygnałów GPS i GLONASS poprzez korygowanie zakłóceń w jonosferze, wysy-
łanie poprawek przez trzy satelity EGNOS do użytkowników GPS i GLONASS 
za pomocą odbiornika EGNOS. Jest bezpłatny.

Usługa oparta dane lokalne (ang. location-based service): usługa zapew-
niająca lokalne i spersonalizowane informacje, do których można uzyskać 
dostęp za pośrednictwem sieci komórkowej, w oparciu o położenie geogra-
ficzne telefonu komórkowego. Dostępne usługi obejmują lokalizowanie osób, 
śledzenie pojazdów i raporty pogodowe.

zarządzanie zmiennym stosowanie środków produkcji (ang. potential 
for variable rate management): zarządzanie możliwością właściwego stoso-
wania nasion, nawozów i środków agrochemicznych ze zróżnicowaną dawką 
w różnych częściach pola, zgodnie z wymaganiami gleby lub stanu upraw.

zarządzanie na uwrociach (ang. Headland management): w rolnictwie 
precyzyjnym, zastosowanie systemu naprowadzania do kontrolowania 
skrętu wykonywanego przez ciągnik na krawędziach pola automatycznie 
i precyzyjnie, kontrolując narzędzia i minimalizując nakładanie się podczas 
podnoszenia i wymiany narzędzi. Zastosowanie takiego systemu zwiększa 
prędkość skrętu i dokładność umieszczenia przy jednoczesnym zmniejszeniu 
obciążenia operatora.

zarządzanie pokryciem łanu (ang. Canopy management): staranne pla-
nowanie ilości nasion, poziomu azotu i czasu operacji w celu uzyskania opty-
malnego pokrycia uprawą gleby w celu optymalizacji wykorzystania światła. 
Optymalne pokrycie powinno dawać optymalną wydajność w stosunku do 
użycia azotu.

zmienność uprawy (ang. Crop vaiability): różnice w plonowaniu uprawy 
na polu spowodowane czynnikami takimi jak różnice w typie gleby, żyzność 
gleby, zagęszczenie i wcześniejsze wzorce upraw.

zmienna środowiskowa: czynnik w środowisku, taki jak warunki pogo-
dowe lub rodzaj gleby lub żyzność gleby, które mogą się różnić w zależności 
od czasu lub miejsca.
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