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Metrologia 
elektryczna 

Jest to dział inżynierii elektrycznej zajmujący się pomiarami 

wielkości elektrycznych oraz elektrycznymi bądź 

elektronicznymi pomiarami wielkości nieelektrycznych. 

 



Pomiary wielkości 
elektrycznych to między 

innymi pomiary: 
 Napięcia (woltomierz) i prądu (amperomierz) 

 Rezystancji (omomierz) 

 Indukcyjności (henromierz) 

 Pojemności (fardomierz) 

 Mocy (watomierz) i energii (liczniki energii) 

 Częstotliwości (częstościomierz) 



Elektryczne bądź elektroniczne 
pomiary wielkości 

nieelektrycznych to pomiary na 
przykład: 

 Temperatury 

 Wymiarów liniowych (grubości, przesunięć liniowych, gładkości 

powierzchni) 

 Wymiarów kątowych i prędkości obrotowej 

 Sił, ciśnień, naprężeń i drgań 

 Natężenia przepływu 

 Przepływu ciepła. 

 



Z pomiarami wielkości nieelektrycznych wiąże się przetwarzanie wielkości 

nieelektrycznych na elektryczne - do przetworzenia mierzonej wielkości 

nieelektrycznej na elektryczną używa się czujniki: 

 Czujniki rezystancyjne (w tym tensometryczne, termistorowe) 

 Czujniki indukcyjne 

 Czujniki pojemnościowe 

 Czujniki generatorowe (w tym  

termoelementy) 

Oraz odpowiednie układy: 

 mostek prądu stałego 

 mostek prądu przemiennego 

 układy całkujące i różniczkujące. 

 

Czujnik NTC stosowany do  

pomiaru temperatury 



Wyróżnia się przyrządy: 
1.Magnetoelektryczne: 

W miernikach o takim ustroju odchylenie organu 
ruchomego jest wywołane działaniem pola 
magnetycznego magnesu trwałego na cewkę, przez 
którą płynie prąd. Ruchomym  
elementem, może być zarówno 
 magnes trwały (ustrój magneto- 
elektryczny o ruchomym magnesie), 
 jak i cewka (ustrój magnetoelektryczny  
o ruchomej cewce).  

Obecnie bardziej rozpowszechnione  

są mierniki magnetoelektryczne  

o ruchomej cewce. 

 

 



2. Elektromagnetyczne: 

Zasada działania ustroju elektromagnetycznego polega na wzajemnym 
oddziaływaniu jednego lub kilku elementów ruchomych wykonanych 
z materiału ferromagnetycznego z jedną lub kilkoma cewkami, przez które 
płynie prąd mierzony (lub proporcjonalny do mierzonego). Obecnie 
większość mierników elektromagnetycznych posiada nieruchomą, okrągłą 
cewkę, w której umieszczone są dwa rdzenie, jeden ruchomy i jeden 
nieruchomy. Przepływ prądu przez cewkę powoduje powstanie pola 
magnetycznego, które powoduje magnesowanie się dwóch rdzeni. Rdzenie 
wskutek jednoimiennego magnesowania  
odpychają się, co powoduje odchylenie 
się wskazówki. 

Mierniki o ustroju elektromagnetycznym 
są konstrukcyjnie proste i niezawodne  
w użytkowaniu, co jest spowodowane  
brakiem ruchomej cewki. Najczęściej  
w tym ustroju wykonuje się mierniki  
prądu przemiennego (amperomierze  
i woltomierze). Mierniki tego typu  
rzadko są stosowane do pomiarów  
prądu stałego. 



3.Elektrodynamiczne: 

Zasada działania ustroju elektrodynamicznego polega na 
wzajemnym oddziaływaniu dwóch cewek w których płyną 
prądy. Pierwsza z nich (ruchoma), umieszczona jest 
wewnątrz drugiej (nieruchoma). Przepływ prądu przez cewki 
powoduje ruch cewki ruchomej oraz odchylenie się 
przymocowanej do niej wskazówki. 

Mierniki tego typu są mało trwałe oraz drogie. Ustrój ten 
najczęściej stosowany jest   
watomierzach oraz  
waromierzach, a także  
amperomierzach i wolto- 
mierzach wartości skutecznej  
prądu przemiennego o małej  
częstotliwości. 

Moc pobierana przez mierniki  
o ustroju elektrodynamicznym  
jest stosunkowo duża, wynosi 1-10 VA. 

 

 



4.Ferrodynamiczny: 

Budowa oraz zasada działania ustroju ferrodynamicznego są 
podobne ustroju elektrodynamicznego. Różnicą jest 
wprowadzenie do obwodu magnetycznego  
ferromagnetyku. Powoduje to, że pole 
magnetyczne oddziaływające na cewkę ruchomą jest o wiele 
większe niż w przypadku ustroju elektrodynamicznego. 

Zaletami takiego rozwiązania  
jest znacznie większy moment  
napędowy, większa czułość oraz  
mniejszy pobór mocy. Natomiast  
wadami takiego ustroju są:  
histereza magnetyczna,  
nieliniowość indukcji w funkcji  
amperozwojów oraz wpływ  
prądów wirowych w ferromagnetyku. 

Mierniki o ustroju ferrodynamicznym  
stosowane są przede wszystkim w elektroenergetyce. 

 



Ponadto korzysta z: 

rejestratorów 

oscylografów i oscyloskopów 

przekładników (prądu i napięcia) 

mierników elektronicznych 

(analogowych i cyfrowych) 



Multimetr 
Zespolone urządzenie pomiarowe posiadające możliwość pomiaru 

różnych wielkości fizycznych. Termin stosowany najczęściej 
w elektrotechnice do opisania urządzenia zawierającego co 
najmniej: amperomierz, woltomierz, omomierz. 

Cechą charakterystyczną jest sposób  
prezentacji pomiaru – zawsze na  
tym samym elemencie wyjściowym,  
przy użyciu: wskaźnika wychyłowego  
napędzanego siłą elektrodynamiczną w  
multimetrze analogowym, wyświetlacza  
LCD lub LED sterowanego  
mikroprocesorowo w multimetrze  
cyfrowym, interfejsu elektronicznego  
do przekazania danych np. do komputera. 

Nowoczesne multimetry potrafią  
m.in. realizować kilka pomiarów  
jednocześnie, np. wartości napięcia  
i jego częstotliwości, zapamiętywać  
mierzone wielkości, czy wyznaczać średnią  
z pomiarów. 

 



POMIARY 
ELEKTRYCZNE 

W elektronice jak i we wszystkim, co jest związane  

z elektrycznością, dokonujemy podstawowych pomiarów, napięcia, prądu i 

oporności. Bardziej zaawansowane pomiary obejmują pomiary 

częstotliwości, okresu, mocy, harmonicznych, przesunięć fazowych, badanie 

przebiegów za pomocą oscyloskopu i wiele innych. Wymienione przykłady 

obejmują tylko wąski zakres pomiarów. 

 



Pomiar napięcia - [V] 

Stałego ( DC ) lub zmiennego ( AC ) - tą wielkość 

mierzymy woltomierzem. Przyrząd ( woltomierz ) 

wpinamy do układu, zawsze równolegle do 

elementu na którym mierzymy napięcie. Przykłady 

włączenia woltomierza przy pomiarze napięcia 

stałego  

i zmiennego pokazane są na rys. 1 i 2. 



Jak działa woltomierz i 
amperomierz? 

Woltomierz wpinamy do układu równolegle. Takie włączenie 
wynika z konstrukcji tego miernika (patrz rys. 7). 

W podstawowy skład każdego woltomierza wchodzą: amperomierz 
i opornik dodatkowy Rd - szeregowy. Amperomierz ( ustrój ) ma 
zazwyczaj małą oporność wewnętrzną ( im mniejszy prąd jest 
wymagany do pełnego wychylenia miernika, tym większa jest 
oporność cewki ustroju - używa się cieńszego drutu do jej 
nawinięcia ), aby wywołać jego pełne wychylenie należy 
spowodować przepływ prądu o wartości maksymalnej dla 
danego typu ustroju  
np. 100uA. Przepływający prąd, wytwarza pewien spadek 
napięcia na cewce ustroju. Aby można było dokonywać pomiaru 
większych napięć od wartości spadku napięcia na ustroju, 
musimy szeregowo z amperomierzem włączyć opornik 
dodatkowy. Wartość tego opornika musi być tak dobrana aby 
uzyskać odpowiedni spadek umożliwiający pełne wychylenie 
ustroju.  



Najprościej możemy to ująć analizując wzór: 

 

 

 

 

gdzie: 
   - Rd - oporność opornika dodatkowego; 
   - U1 - napięcie mierzone; 
   - Um - spadek napięcia na ustroju; 
   - I - prąd amperomierza 
 
Aby bardziej przybliżyć sprawę założymy: 
   - mamy miernik o prądzie I = 100µA; 
   - pełne wychylenie - wytwarza spadek napięcia na ustroju wynoszący 
     Um = 10mV; 
   - napięcie mierzone U1 = 10V; 
 
Rd = 10V - 10 mV/100µA    Rd = 9,99V/100µA 
 
   Rd = 99,9 [kΩ] 

 



Amperomierz włączamy do układu zawsze szeregowo. 
Podstawowa konstrukcja zawiera w sobie dwa elementy, 
ustrój pomiarowy i opornik równoległy Rb, zwany 
potocznie bocznikiem. Układ obrazuje rysunek 8. Zasada 
pracy opiera się na podstawowym prawie (I prawo 
Kirchhoffa) algebraicznej sumy prądów wypływających z 
węzła i sumy prądów dopływających do węzła ( patrz rys. 
9). Z rysunku jasno wynika że, przy pomiarze dużych 
prądów, znacznie przekraczających wartość prądu 
potrzebnego do wychylenia ustroju, znaczna jego część 
musi przepływać przez opornik Rb. 
 
Zilustrujemy to na przykładzie - zakładamy: 
   - prąd ustroju pomiarowego I1 = 100µA; 
   - prąd pomiaru I = 0,5A; 
 
I2 = I - I1 ; I2 = 0,5 [A] - 100 [µA] ; 
 
   I2 = 0,499 [A] 

 



Pomiar rezystancji - [Ω] 

Tą wielkość mierzymy omomierzem. Pomiaru 

dokonujemy bezpośrednio na elemencie 

(rezystorze) - pamiętać należy, że pomiar 

rezystora wlutowanego w płytkę razem z 

innymi elementami może dawać wskazania 

odbiegające od faktycznej wartości (rys. 5). 



Wyobraźmy sobie że mamy do zbadania rezystor. Pomiar jego 
oporności jest banalny, bierzemy omomierz, ustawiamy 
zakres np. 200kWi przykładamy końcówki przyrządu do 
wyprowadzeń elementu. Naszym oczom ukazuje się jakaś 
wartość bardzo zbliżona do 200kΩ, np. 199,5kΩ czy też 
200,2kΩ. Zdarza się że, podczas pomiaru łapiemy nasz 
rezystor za końcówki palcami w których trzymamy już 
końcówki przyrządu, czy wtedy nasz przyrząd pokaże 
wartość 200kW?. Zapewniam, że pokaże inną, a dlaczego? 
Bo "dokładamy" równolegle oporność naszego ciała 
(swoisty element RLC). Również podobny problem 
napotkacie przy pomiarze oporności w zmontowanym 
układzie. W większości przypadków zmierzona wartość nie 
będzie odpowiadała faktycznej wartości oporności gdyż 
dokładają się równolegle oporności innych elementów 
układu. W takim przypadku jeśli nie da się odczytać 
wartości z kodu paskowego, to najlepiej wylutować jedną 
końcówkę z układu i wtedy dokonać pomiaru. 



Pomiar pojemności - [C] 

Tą wielkość mierzymy miernikiem 

pojemności. Pomiaru dokonujemy 

bezpośrednio na elemencie - 

kondensatorze (rys. 6) 



W przypadku pomiaru pojemności 

kondensatora musimy postępować 

analogicznie jak w przypadku rezystora. 



Pomiar diody 
Wiadomo że dioda jest elementem prostowniczym dla prądu 

zmiennego. Najczęściej sprawdzenia jej dokonujemy 
omomierzem mierząc oporność złącza w obu kierunkach 
jak na rys. 14. Raz mamy małą oporność, a raz dużą. I 
wszystko gra, dioda jest dobra i możemy śmiało ją 
zastosować. Inaczej sprawa wygląda gdy mamy już 
gotowy układ a dioda jest wlutowana i nie za bardzo chce 
się nam ją wylutowywać. Wtedy zaczynamy mierzyć 
spadek napięcia na diodzie. Pamiętamy że na złączu diody 
krzemowej występuje spadek napięcia ok. 0,5 do 0,7V , a 
na diodzie germanowej 0,2 do 0,5V. Z reguły zakładamy 
0,7V Si oraz 0,2V Ge. Ale są przypadki ( pomijam diody 
Zenera ) kiedy pomiar spadku napięcia daje inne wyniki.  



Uwagi dotyczące przyrządów 
pomiarowych: 

W praktyce amatorskiej, najczęściej używanym przyrządem jest 
miernik uniwersalny (wychyłowy) lub cyfrowy, częściej 
nazywany multimetrem. Sama nazwa wskazuje co możemy 
znaleźć w obudowie z ustrojem lub wyświetlaczem. Zazwyczaj 
taki miernik jest "kombajnem" wyposażonym w woltomierz, 
amperomierz, omomierz oraz dodatkowe "gadżety" do pomiaru, 
pojemności, tranzystorów, częstotliwości, temperatury 
i oczywiście „buzzer”. Obsługa tych mierników nie jest 
skomplikowana, najczęściej na obudowie zobaczymy: dwa lub 
cztery gniazda , przełącznik zakresów, wskaźnik i ewentualnie 
dodatkowe gniazda do pomiaru kondensatorów, tranzystorów 
oraz temperatury. 

Istotna, jest wiedza jaką oporność wejściową ma nasz miernik. I tak, 
mierniki wychyłowe - uniwersalne o klasie dokładności pomiaru  
1,5 ; 2,5 , dla napięć stałych, oporność wewnętrzna wynosi  
od 20k Ω  do 100 kΩ/V , dla napięć zmiennych średnio 1kΩ/V. 
Mierniki cyfrowe ( multimetry ) dla napięć stałych i zmiennych, 
oporność wejściowa wynosi ok. 10MΩ/V. 



POMIARY NIEELEKTRYCZNE 

Często stosuje się czujniki wielkości nieelektrycznych, które przekształcają fizyczną 

wielkość nieelektryczną w wielkość elektryczną taką, jak: 

zwarcie-rozwarcie styków (NO/NC, OC-NPN/PNP) 

rezystancja 

pojemność 

napięcie 

prąd 

częstotliwość. 

Wielkość ta następnie jest przetwarzana przez układ sterujący. Rozwiązanie takie 

jest w większości przypadków dość proste i tanie, ale dokładność wykonywanych 

pomiarów nie zawsze jest zadowalająca. Jest to spowodowane tym, że całkowita 

dokładność pomiaru zależy od dokładności przekształcenia wielkości fizycznej w 

elektryczną, zakłóceń i błędów podczas przesyłania analogowego sygnału oraz od 

dokładności przetwarzania danych przez układ sterujący. 



Grupy czujników 

Pierwsza grupa czujników to czujniki, które 

wielkość nieelektryczną przekształcają na 

wartość biernego elementu w obwodzie 

elektrycznym (rezystancja, pojemność). 

Przykładami czujników o wyjściu 

kontaktronowym są: magnetycznie 

wyzwalany czujnik zbliżeniowy , czujnik 

przechyłu, czujnik wibracji i oraz czujniki 

bimetaliczne . W czujnikach temperatury 

typu Pt 100 wykorzystywana jest zależność 

rezystancji od temperatury, a w czujnikach 

wilgotności – pojemności od wilgotności. 



Druga grupa czujników to czujniki przekształcające 

wielkość nieelektryczną wprost w wielkość 

elektryczną, która z kolei może być mierzona za 

pomocą odpowiedniego przetwornika analogowo-

cyfrowego. Przykładem czujnika mającego 

analogowe wyjście napięciowe jest czujnik ciśnienia 

typu MPX, w którym napięcie wyjściowe jest funkcją 

mierzonego ciśnienia, lub czujnik wilgotności z 

liniowym wyjściem napięciowym typu HIH-4000-

002 firmy Honeywell. 



Pomiar temperatury 

Pomiary temperatury są prawie najczęściej mierzonym parametrem wśród 
wielkości nieelektrycznych, zaraz po pomiarze czasu. Temperatura 
odgrywa bardzo ważną rolę jako wskaźnik stanu produktu, procesu, 
obiektu, klimatu, czy stanu zdrowia pacjenta. Dzięki monitorowaniu zmian 
temperatury uzyskujemy istotne informacje dotyczące prognozowania 
zmian pogody, stanu zdrowia lub przebiegu procesów technologicznych. 

Temperatura jest miarą tego, co nazywamy ciepłem lub zimnem w odniesieniu 
do jakiegoś ciała. Nie należy mylić tego pojęcia z ciepłem, gdyż ciepło jest 
ilością energii cieplnej. By lepiej zrozumieć różnicę między tymi pojęciami 
wyobraźmy sobie następującą sytuację: 

„Mieszamy dwie substancje posiadające taką samą temperaturę. Roztwór 
będzie miał tę samą temperaturę. Energia cieplna natomiast będzie sumą 
tych początkowych energii. Gdyby temperatury początkowe substancji były 
różne to temperatura wypadkowa zmieszanych płynów byłaby wartością 
pośrednią.” 

Urządzenia do pomiaru stopnia ciepła, czyli temperatury nazywamy 
termometrami. 

Energia cieplna przepływa od ciała cieplejszego do zimniejszego, czyli od 
ciała posiadającego wyższą temperaturę do ciała o niższej temperaturze. 
Ciepło może być przekazywane przez przewodzenie, konwekcję lub 
promieniowanie. 

 



Dotykowy pomiar temperatury 
Sposób przekazywania ciepła przez przewodzenie (dotyk) lub konwekcję 

(przepływ cieczy i gazów) wykorzystano do budowy termometrów 

stykowych. W skład takiego termometru wchodzi odpowiedni czujnik i 

urządzenie wyświetlające (obecnie najczęściej cyfrowe). Taka metoda 

pomiaru temperatury stosowana jest powszechnie w wielu dziedzinach 

techniki. Nie jest ona jednak wolna od pewnych wad. Właśnie sposób 

przekazywania energii między medium, a czujnikiem powoduje 

powstawanie błędów pomiarowych. Błędy pomiarowe mogą wynikać  

z zaburzenia środowiska wywołanego pojawieniem się czujnika 

pomiarowego. 

 

Czujnik do pomiaru temperatury 

powierzchni Termometr cyfrowy 

http://unitor.com.pl/czujniki-temperaturowe/338-czujnik-nieizolowany-do-pomiaru-powierzchni.html


Bezdotykowy pomiar temperatury 
Sposobem na uniknięcie tego typu problemów jest wykorzystanie właściwości, iż każda 

forma materii o temperaturze powyżej zera absolutnego (-273°C) emituje 
promieniowanie temperaturowe (obejmujące promieniowanie widzialne i 
podczerwone). 

Przedstawiona właściwość została wykorzystana do bezstykowego pomiaru 
temperatury.  

Pirometry należą do grupy bezstykowych przyrządów do pomiaru temperatury. 

Najprostszym sposobem bezstykowego określenia temperatury jest  
wykorzystanie ludzkiego oka do określenia charakterystycznych  
barw.  

W przypadku wysokich temperatur niektóre materiały, np. stal, 
emitują niewielkie  ilości promieniowania widzialnego.  
Doświadczony kowal, hutnik może dość dokładnie oszacować  
temperaturę na podstawie koloru podgrzanego metalu.  
Oprócz wielu zalet  pomiaru temperatury metodą bezstykową  
(szybkość, łatwość  pomiaru) występują też pewne ograniczenia 
dotyczące stosowania tej metody pomiaru. Mimo tych  
ograniczeń  następuje szybki rozwój tej bardzo użytecznej  
techniki pomiaru, chociażby w pomiarach temperatury  
ludzkiego ciała, wyszukiwania wad konstrukcyjnych budynków  
(kamery  termowizyjne). 

 

 



Część widma obejmującego promieniowanie temperaturowe 



Pomiar czasu 

Czas jest to skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość 
fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz 
odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym 
samym miejscu.  

Czas może być rozumiany jako: 

 chwila, punkt na osi czasu, 

 odcinek czasu, 

 trwanie, 

 zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych, 

 czwarta współrzędna czasoprzestrzeni w teorii 
względności. 

 



Jednostki czasu 
Jednostka podstawowa czasu w SI i CGS 

 sekunda (s) 

Wywodzące się z systemu sześćdziesiątkowego 

 minuta = 60 sekund 

 kwadrans = 15 minut = 900 sekund 

 godzina = 60 minut = 3600 sekund 

Jednostki te są w powszechnym użyciu. Są jednym z niewielu reliktów sześćdziesiątkowego 
systemu liczbowego wywodzącego się z kultury sumeryjskiej. 

Astronomiczne 

 doba (dzień) = 24 godziny = 86400 sekund 

 tydzień = 7 dni = 604800 sekund 

 miesiąc = 28, 29, 30 lub 31 dni = 2419200/2505600/2592000/2678400 sekund 

 kwartał = 3 miesiące = 7257600 (dla 28 dni)/7516800 (dla 29 dni)/7776000 (dla 30 
dni)/8303040 (dla 31 dni) sekund 

 rok = 12 miesięcy = 365 lub 366 dni = 31536000 (dla 365 dni)/31622400 (dla 366 dni) 
sekund 

 dekada = 10 dni w odniesieniu do miesiąca albo 10 lat w odniesieniu do wieku 

 wiek = 100 lat 

 tysiąclecie (milenium) = 1000 lat 



Historyczne 

 era kalendarzowa, np. w kręgu kultury chrześcijańskiej dzieli historię 
ludzkości na okresy przed naszą erą i okres naszej ery – cezurą jest tu 
umowny moment narodzin Chrystusa 

Geochronologiczne 

 Chron 

 Wiek 

 Epoka 

 Okres 

 Eon 

Kosmologiczne 

 kosmologiczna dekada 

W układzie naturalnym 

 czas Plancka 

 

 



Zegar – przyrząd do ciągłego pomiaru czasu. 

Zegary można podzielić na wykorzystujące do wskazań 

tarczę i wskazówki oraz np. symbole faz 

księżyca oraz cyfrowe – wykorzystujące do 

wskazań wyświetlacze 

ciekłokrystaliczne lub diodowe. 

W zegarach powszechnego użytku wskazania obejmują 

najczęściej godziny, minuty i sekundy. W niektórych 

zegarach i zegarkach stosowany jest także system 

kalendarzowy do wskazywania dni tygodnia, dat, 

faz Księżyca itp.  

W zegarach specjalistycznych stosuje się bardzo 

precyzyjne mechanizmy wskazywania i rejestracji 

czasu z dokładnością do ułamków sekundy. 

 



Rodzaje zegarów 
Ze względu na metodę pomiaru czasu można podzielić zegary na: 

Oparte na zjawiskach naturalnych i prostych zjawiskach fizycznych: 
 zegary słoneczne 

 zegary księżycowe 

 zegary wodne 

 zegary piaskowe (klepsydra) 

 zegary ogniowe (świeca) 

 zegary oliwne 

Oparte na bardziej skomplikowanych mechanizmach i zjawiskach 
fizycznych: 
 zegary mechaniczne (wahadłowe, balansowe) 

 zegary elektryczne i elektroniczne 

 zegary kwarcowe 

 zegary atomowe 

 zegar synchronizowany falami radiowymi z wzorcowym zegarem (DCF77) 

 zegar pulsarowy 

 



Podział ze względu na sposób wskazywania czasu: 

 tarczowy 
 tarcza 12-godzinowa wskazówkowa, ewentualnie z sekundnikiem, 

rzadziej 24-godzinowa 

 wielotarczowa o zmiennym układzie różnych elementów 

 diodowy (wyświetlacz z diodami LED) 

 ciekłokrystaliczny (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) 

 kartkowy (posiada zazwyczaj plastikowe kartki, stosowany jest 
czasem np. na dworcach) 

 projekcyjny (mały projektor wyświetla czas np. na ścianie lub 
suficie) 

 dźwiękowy (po naciśnięciu przycisku godzina oznajmiana jest 
przez system dźwięków repetiera lub wypowiadana z głośnika) 

 dotykowy (np. naręczny zegarek wskazówkowy dla 
niewidomych) 

 

Cezowy zegar atomowy 



Zastosowanie 

Zegary wykorzystywane są do mierzenia i wskazywania czasu 
w różnych celach: 

w astronomii (zegary astronomiczne i zegary atomowe) 

w ogólnym użyciu codziennym (zegary 
domowe, budziki, minutniki, zegarki, zegary wieżowe, 
zegary dworcowe itp.) 

w sporcie (stopery, zegary szachowe, zegary gołębiarskie) 

w nawigacji i żeglarstwie (chronometry, zegary wachtowe) 

w urządzeniach samoczynnych (zegary systemowe 
komputerów, programatory pralek itp.) 

 jako włączniki i wyłączniki (zamek czasowy) 

 



Budowa 

Podstawowa budowa zegara obejmuje cztery zasadnicze 
segmenty: 

 źródła napędu (np. bateria wraz z silnikiem, sprężyna, 
obciążniki) powodujące działanie zegara 

 regulatory chodu  
(np. wahadło, balans, generator kwarcowy) wywołujące 
okresowe impulsy 

 liczniki cykli (przekładnie zębate, sumator) zliczające 
impulsy regulatora. 

wskaźniki i sygnalizatory (np. wyświetlacze, wskazówki: 
godzinowa, minutowa i sekundowa; gongi i pozytywki) 
przekazujące użytkownikowi informacje o upływie czasu. 

 



Zegar atomowy – rodzaj zegara, którego działanie opiera się 
na zliczaniu okresów atomowego wzorca częstotliwości. 

Wczesne zegary atomowe były maserami z dołączonym 
oprzyrządowaniem. Współcześnie najdokładniejsze zegary 
atomowe bazują na bardziej zaawansowanej fizyce, np. na 
związkach cezu. Dokładność takich zegarów dochodzi do 
10-15, co oznacza 10-10 sekundy(1/10 nanosekundy) na 
dzień (1s na 300 lat!!!). Zegary te utrzymują ciągły i 
stabilny czas TAI (z fr. Temps Atomique International). W 
zastosowaniach cywilnych używa się innej skali czasu –
 UTC (z ang. Coordinated Universal Time). Czas ten jest 
obliczany na podstawie czasu TAI z uwzględnieniem 
obserwacji astronomicznych, które wymagają okresowej 
korekcji o tzw. sekundę przestępną (skokową). 

 



Pomiary odległości 
Do mierzenia odległości używa się różnych przyrządów w zależności od tego jaki 

obiekt, w jakich warunkach i jak dokładnie musimy wymierzać. 

Odległości centymetrowo – milimetrowe mierzymy najczęściej miarką, zwaną też 

przymiarem liniowym. 

W budownictwie do wyznaczania odległości używana jest specjalna rozkładana lub 

rozsuwana wersja miarki – przymiar składany lub taśma miernicza, a w 

geodezji taśma geodezyjna. 

Aby zmierzyć odległości zbliżone lub mniejsze od 1 mm, posługujemy się śrubą 

mikrometryczną, lub suwmiarką. 

Mierzenie odległości w astronomii, mikroskopii, czy też dla obiektów będących w 

ruchu wymaga zastosowania specjalnych przyrządów i wyrafinowanych metod. 

Podobnie poważne pomiary geodezyjne są wykonywane za pomocą triangulacji, 

lub nowoczesnymi  

dalmierzami laserowymi (rozciąganie taśmy na odległości 

zbliżone do kilometra byłoby uciążliwe i generowało spore 

błędy pomiarowe). 

 



Wyznaczanie odległości 
centymetrowych 

     Aby wyznaczyć odległość między dwoma punktami położonymi w 
niewielkiej odległości musimy tak przyłożyć miarkę, aby jeden 
punkt znalazł się na wysokości kreski oznaczającej 0 (zero), a drugi 
punkt na wysokości dalszych kresek miarki. Ważne jest aby miarka 
była przyłożona równolegle do mierzonego odcinka, a oko 
znajdowało się prostopadle nad kreskami przy których 
odczytujemy długość. W przeciwnym wypadku może dojść 
do błędu paralaksy - czyli zjawiska polegającego na 
przyporządkowaniu odczytu do niewłaściwej kreski, 
spowodowanego złym kątem patrzenia na podziałkę odczytu. 

Na rysunku widzimy, że długość zapałki wynosi 4 cm i 1 mm. 

 



Błąd pomiaru odległości 
Każdy pomiar odbywa się z jakimś błędem. Fakt, że błąd w ogóle 

występuje w żaden sposób nie świadczy negatywnie o 
wykonującym pomiar – wręcz przeciwnie – jeśli ktoś w fizyce 
podaje wartość pomiaru bez żadnych danych mogących posłużyć 
do określenia błędu pomiarowego, to należy uznać ten pomiar za 
bezwartościowy, bo nie wiadomo do jakiego celu taką informację 
można użyć. W naszym przypadku jako liczbę określającą błąd 
przyjmuje się 1 mm, ponieważ tyle wynosi minimalny odstęp 
pomiędzy kreskami miarki. 

Ponieważ miarka centymetrowa jest dość dobrze znanym 
przyrządem, to czasami zamiast podawać błąd pomiaru można po 
prostu poinformować o tym, że pomiar był wykonywany za jej 
pomocą. Wtedy przyjmuje się domyślnie błąd charakterystyczny 
dla tego przyrządu - czyli dla miarki z podziałką 1 mm. 

Poprawny z fizycznego punktu widzenia i pełny zapis odległości z 
naszego pomiaru to: 

l = 4,1 cm ± 0,1 cm. 

 



Jeszcze na temat błędów 
pomiarowych 

Wiadomo, że życiu błędów należy unikać. Tymczasem wyżej napisano, 
że pomiar bez jakiegokolwiek określenia błędu jest bezwartościowy. 
Jak więc jest z tymi błędami? - mają być, czy nie? A może im 
większy błąd tym lepiej? 

Oczywiście na to ostatnie pytanie należy odpowiedzieć - NIE! W całej 
tej procedurze związanej z błędami obowiązują jednak dwie 
uzupełniające się zasady: 

Pomiar powinien mieć błąd możliwie najmniejszy. Jednak wielkość 
tego błędu powinna być znana! Bo powiedzenie, że z Warszawy 
do Krakowa jest 50 km, wcale nie musi być fałszem (w 
rzeczywistości jest około 300km). Wystarczy dodać, że dokładność 
(błąd) naszej odległości wynosi... 300 km. 
Z kolei powiedzenie, że odległość Warszawa - Kraków wynosi 270 
km jest fałszem, wtedy, gdy upieramy się, że dokładność tej danej 
jest równa 1 km. 

Tak więc fałszem jest więc nie tyle podanie niedokładnego wyniku 
pomiaru, co podanie tego wyniku z nieadekwatnym błędem. 

 



A co z unikaniem błędów? 
Wiemy, że w fizyce całkowite uniknięcie błędów 

pomiarowych jest najczęściej niemożliwe. Wiemy 
też, że błąd ma być jak najmniejszy. W jaki sposób 
można zmniejszać błąd pomiaru? 

Po pierwsze przez unikanie błędów grubych. Błąd 
gruby jest to błąd wynikający z jakiegoś poważnego 
przeoczenia, pomyłki - np. z pomylenia miejsca 
zapisu przecinka, złego odczytania skali miernika, 
zmierzenie nie tego obiektu itp.po drugie błędy 
można zmniejszać dzięki 
zastosowaniu dokładniejszych przyrządów, 
lub dokładniejszych metod pomiarowych. A poza 
tym, rzetelności naszych pomiarów sprzyja to co 
zwykle: dokładność, spostrzegawczość, uczciwość.  

 



Ciśnienie 
Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej 

prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką 
ona działa, co przedstawia zależność: 

 

 

 

 

 

gdzie: p – ciśnienie (Pa), Fn – składowa siły prostopadła do 
powierzchni (N), S – powierzchnia (m²). 

W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie 
gaz wywiera na ścianki naczynia jest 
funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice 
traktowane jest jako parametr stanu. 

Uogólnieniem pojęcia ciśnienia jest naprężenie. 

Do pomiaru służy manometr i barometr. 

 



  paskal bar N/mm² kG/m² 

kG/cm² 

atmosfera 

techniczna 

(at) 

atmosfera 

fizyczna 

(atm) 

tor [Tr] 

mmHg 

psi [psi] 

psi 

1 Pa 

(N/m²) = 
1 10−5 10−6 0,102 1,02·10−5 9,87·10−6 0,0075 

1,45038 

·10−4 

1 bar 

(daN/cm²)  
105 1 0,1 10200 1,02 0,987 750 14,5038 

1 N/mm²  106 10 1 1,02·105 10,2 9,87 7500 145,038 

1 kG/m² 9,80665 
9,80665 

·10−5 

9,80665 

·10−6 
1 10−4 9,68·10−5 0,0736 

1,4223·10−

3 

1 

atmosfera 

techniczna 

(at) 

98066,5 0,980665 0,0980665 10000 1 0,968 736 14,223 

1 

atmosfera 

fizyczna 

(atm) 

101325 1,013 0,1013 10330 1,033 1 760 14,696 

1 tor [Tr] 

1 mmHg  
133 0,00133 1,33·10−4 13,6 0,00136 0,00132 1 

19,3367 

·10−3 

1 psi 6894,76 
6,89476 

·10−2 

6,89476 

·10−3 
702,99 

7,0307·10−

2 

6,8046 

·10−2 
51,7151 1 



Przyrządy do pomiaru ciśnienia 
      Barometr – przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. W zależności od 

zasady działania, barometry dzielą się na cieczowe i sprężynowe. 

Barometr cieczowy 

Pierwszy barometr cieczowy zbudował Torricelli w 1643.  

Do pomiaru ciśnienia atmosferycznego wykorzystywana jest tu  
ciecz o znacznej gęstości (zwykle rtęć) zawarta w rurce umieszczonej 
pionowo. Ciśnienie hydrostatyczne cieczy równoważy ciśnienie atmosferyczne, a 
wysokość słupa cieczy zależy od tego ciśnienia. Zakłócenia w pracy barometrów 
cieczowych mogą być spowodowane odchyleniem od pozycji pionowej, zmianą 
gęstości cieczy przy zmianie temperatury otoczenia, dostaniem się powietrza do 
tzw. próżni Torricellego nad cieczą, zmianą wysokości słupa cieczy z powodu sił 
przylegania cieczy do ścianek rurki.  
W przypadku rtęci, siła ta jest ujemna i powoduje obniżanie się poziomu cieczy w 
cienkich rurkach. 

Ze względu na różnice w konstrukcji, barometry te możemy podzielić na: 

 naczyniowe 

 lewarowe, 

 naczyniowo-lewarowe, 

 Fortina; 



Barometr sprężynowy (Aneroid) 
To czujnik ciśnieniomierza, głównie barometru. 

Składa się ze szczelnie zamkniętego naczynia z nieznacznie rozrzedzonym 

powietrzem oraz wskazówki mechanicznie połączonej ze ścianą tego 

pojemnika.  

Przy wahaniach ciśnienia atmosferycznego powierzchnia ścianki wygina się i 

tym samym porusza wskazówką. Jego zasadniczą częścią jest próżniowa 

puszka membranowa (tzw. puszka Vidiego), której odkształcenia - 

spowodowane zmiennością ciśnienia atmosferycznego - są przenoszone na 

wskazówkę; wykorzystywany w barometrach, barografach i 

wysokościomierzach lotniczych, np. statoskopie. 

 



Pomiar Natężenia przepływu 

Natężenie przepływu jest to miara ilości płynu, substancji, mieszaniny, 
przepływającego przez wyodrębnioną przestrzeń, obszar lub 
poprzeczny przekrój w jednostce czasu. 

Rozróżniamy następujące metody wyrażania natężenia przepływu: 

Masowe natężenie przepływu lub wydatek masowy określane 
symbolem G ; gdzie jednostką fizyczną jest: masa/czas – 
najczęściej: kg/s 

Objętościowe natężenie przepływu określane symbolem Q; gdzie 
jednostką fizyczną jest: objętość/czas – najczęściej: m3/s 

Molowe natężenie przepływu lub wydatek molowy określane 
symbolem ; gdzie jednostką fizyczną jest: liczba moli/czas – 
najczęściej: mol/s 

Natężenie przepływu nazywane wydajnością jest 
podstawowym parametrem pracy pomp, układów 
pompowych i sprężarek a także turbin. 

 



Do pomiaru natężenia przepływu w przemyśle chemicznym i 
pokrewnych stosuje się przyrządy pomiarowe: 

 rurkę Pitota 

 rurkę Prandtla 

 kryzę pomiarową 

 dyszę pomiarową 

 zwężkę Venturiego 

 rotametr 

 gazometr bębnowy 

 anemometr 

 danaidę 

 przepływomierz ultradźwiękowy 

 



Rurka Pitota 
                     Przyrząd do pomiaru prędkości płynu, poprzez różnicę ciśnienia całkowitego i 

      statycznego w płynie. 

                     Różnica ciśnień wynika z równania Bernoulliego i dla nieściśliwego płynu    
      prędkość określa wzór: 

 

 

 

   gdzie: 

 V - prędkość, 

 pt - ciśnienie na wlocie rurki, 

 ps - ciśnienie na otworach bocznych, 

 ρ - gęstość płynu. 

Została po raz pierwszy skonstruowana w 1732 roku przez Henriego Pitota. 

Była używana pierwotnie do pomiaru prędkości rzek. 

W zastosowaniu do pomiaru prędkości nurtu rzeki jest to rurka szklana zgięta pod kątem 
90° i zwrócona wlotem pod prąd. Drugie ramię rurki jest pionowe; ustala się w nim słup 
wody o wysokości H względem nieodkształconego zwierciadła wody. 

Rurki Pitota są stosowane w lotnictwie do pomiaru prędkości statków powietrznych. 

W polskim nazewnictwie rurka Pitota posiada tylko wlot powietrza na ciśnienie całkowite, 
a ciśnienie statyczne mierzy się oddzielnie np. na bocznej ścianie rury. Natomiast 
Prandtla posiada oba otwory na swojej powierzchni. W angielskiej literaturze nie 
istnieje to rozróżnienie, a stosuje się głównie nazwę rurka Pitota. 
 



Pomiar ciepła 
Ciepło w fizyce – jeden z dwóch, obok pracy, sposobów przekazywania energii 

wewnętrznej układowi termodynamicznemu. Jest to przekazywanie energii 
chaotycznego ruchu cząstek (atomów, cząsteczek, jonów). 

Ciepło oznacza również ilość energii wewnętrznej przekazywanej w procesie 
cieplnym.  Aby uniknąć nieporozumień, dla odróżnienia ciepła jako zjawiska 
fizycznego od ciepła jako wielkości fizycznej można używać określenia wymiana 
cieplna lub cieplny przepływ energii na określenie procesu, a ilość ciepła na 
wielkość fizyczną określającą zmianę energii wewnętrznej wywołaną tym 
zjawiskiem. 

Ciepło (jako wielkość fizyczna) przepływa między ciałami, które nie znajdują się 
w równowadze termicznej (czyli mają różne temperatury) i wywołuje zwykle 
zmianę temperatur ciał pozostających w kontakcie termicznym. Temperatura 
jednego z ciał może pozostać stała, jeżeli ulega ono przejściu fazowemu (np. 
pobranie ciepła może spowodować topnienie lodu bez zmiany temperatury, a 
oddanie krzepnięcie). Przepływ ciepła wywołuje w otoczeniu zmianę chaotycznego 
ruchu cząsteczek. Przepływ energii wywołujący uporządkowany ruch cząsteczek w 
otoczeniu jest pracą. 

Jednostką ciepła w układzie SI jest dżul (J). Tradycyjnie we wzorach fizycznych ciepło 
oznacza się literą Q. 

W innych układach jednostek ciepło wyrażane jest przez kalorie, ergi. 

 



Pomiaru dokonujemy licznikiem  
ciepła 

Licznik ciepła (ciepłomierz) – 
całkujący przyrząd omiarowy przeznaczony 
do pomiaru ilości przepływającej energii 
cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do 
rozliczania się między dostawcą a odbiorcą 
tej energii. Jednostką miary energii cieplnej 
w układzie SI jest dżul (symbol J) równy  
1wat* 1sekunda (watosekunda). Jest ona 
zbyt mała do użytku praktycznego, dlatego 
powszechnie używaną w rozliczeniach 
jednostką energii jest gigadżul [GJ]. 



Budowa 

Na licznik ciepła jako złożony system pomiarowy 
składają sie następujące moduły: 

licznik wolumetryczny (objętościowy) lub 
ultradźwiękowy pomiaru objętości 
przepływającego czynnika grzewczego 

czujniki pomiaru temperatury zasilania i powrotu 
czynnika grzewczego 

cyfrowy (lub analogowy, obecnie nie stosowany) 
układ przeliczający mierzone wartości na ilość 
przepływającego ciepła 

 



Licznik ciepła jest uniwersalnym wysoko rozwiniętym 
systemem pomiaru ciepła. Ciepło nie jest mierzone w 
sposób bezpośredni, ale obliczone przez układ 
zliczający (całkujący) jako suma iloczynów 
chwilowych pomiarów różnicy temperatur zasilania i 
powrotu czynnika grzewczego, oraz przepływu 
masowego tego czynnika – według formuły jak 
poniżej: 

Q=m* cw* (tz-tp) 

gdzie: 

Q – chwilowy pomiar ilości ciepła (różniczka) 

m – chwilowy pomiar masy czynnika (różniczka) 

cw – ciepło właściwe czynnika grzewczego 

 tz – temperatura zasilania czynnika (pomiar chwilowy) 

 tp – temperatura powrotu czynnika (pomiar chwilowy) 

 



Temperatura zasilania i powrotu obwodu cieplnego jest mierzona 
za pomocą czujników cyfrowych lub 
analogowych. Sygnał (analogowy lub częstotliwościowy) 
wielkości przepływu jest przeliczany na wartość przepływu 
objętościowego. Bazując na gęstości medium w punkcie 
pomiaru, przepływ objętościowy jest następnie przeliczany na 
przepływ masowy. Entalpie dla obwodów zasilania i powrotu 
są wyliczane jako iloczyn wartości ciepła właściwego i 
temperatury przepływającego czynnika. Odejmując od siebie 
powyższe wartości entalpii jednostkowych uzyskuje się ich 
różnicę, która pomnożona przez wartość strumienia masy daje 
chwilową moc cieplną wydzieloną na odbiorniku 
(np. grzejniku domowym). 

Element całkujący (sumujący) zlicza chwilowe wartości 
pomiarów i oblicza łączną ilość ciepła. Wyliczona 
ilość energii jest sumowana w pamięci RAM podtrzymywanej 
bateryjnie. Suma energii cieplnej wyświetlana jest na 
wyświetlaczu fluorescencyjnym. W pamięci RAM zapamiętane 
też są wszystkie dane pomiarowe (temperatury i przepływy) i 
operacyjne (ilość ciepła). Licznik ciepła posiada wewnętrzny 
zegar czasu rzeczywistego. 
 



Pomiar siły 
Siła – wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań 

fizycznych między ciałami. 

Jednostką miary siły w układzie SI jest niuton [N]. Nazwa tej jednostki 

pochodzi od nazwiska wybitnego fizyka Isaaca Newtona. W układzie 

CGS jednostką siły jest dyna. W układzie ciężarowym jednostką siły 

jest kilogram-siła [kgf] (lub [kG], inaczej kilopond [kp]). 

Siła ma wartość 1 N, jeżeli nadaje ciału o masie 1 kg przyspieszenie 1 m/s². 

 

 
Gdzie: 

M-masa 

L-długość 

T-czas 



Pomiaru dokonujemy 
dynamometrem (siłomierzem) 

Siłomierz (dynamometr) – przyrząd do pomiaru wartości 
działającej siły. Zasada jego działania najczęściej opiera się 
na prawie Hooke'a, które mówi, że odkształcenie elementu 
sprężystego jest proporcjonalne do wartości działającej siły. 
Siłomierz o skali zgodnej z układem SI to niutonometr. 

Zasadniczą częścią siłomierza jest sprężyna, która wydłuża się 
pod wpływem działających na nią sił. Obok sprężyny 
zamocowana jest podziałka, wycechowana w niutonach. 
Natomiast w typowych siłomierzach szkolnych sprężyna 
znajduje się wewnątrz plastikowej, przezroczystej 
obudowy. Podziałka naniesiona jest na obudowie. 

Dynamometry wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia: w 
technice (pomiary sił i momentów), w antropometrii (do 
pomiaru siły mięśni dłoni), w gospodarstwie domowym 
(wagi sprężynowe) oraz w geodezji (mierzenia siły 
naciągu taśm stalowych przy mierzeniu odległości). 

 



Pomiar prędkości obrotowej 
Prędkość obrotowa ciała (częstotliwość obrotów) – liczba obrotów 

tego ciała wykonywana w jednostce czasu (np.: sekunda, minuta, 
godzina, dzień, rok). Powszechnie stosowana jako parametr 
określający własności wszelkiego rodzaju maszyn 
energetycznych (silników i maszyn roboczych) oraz brył 
fizycznych (np. planet). Oznaczana jest zazwyczaj literą n. 

Moc maszyny roboczej, silnika jest proporcjonalna do jego 
prędkości obrotowej. 

Jednostką najczęściej spotykaną w technice jest rpm co oznacza 
liczba obrotów na minutę [obr./min], rzadziej – liczba obrotów 
na sekundę [obr./s]. 

Prędkość obrotowa jest ściśle związana z prędkością 
kątową oznaczaną przez ω, która określa kąt 
w radianach zakreślany w ciągu sekundy. Zależność między 
prędkością kątową a obrotową (przy tej samej jednostce czasu) 
wyraża się następująco: 

 



Pomiaru prędkości obrotowej 
dokonujemy tachometrem 

Tachometr - urządzenie służące do pomiaru 

prędkości poruszającego się ciała lub 

substancji (z grec. tachos - prędkość 

, metron- mierzyć).  Najczęściej spotykaną 

postacią tachometru jest tachometr mierzący 

prędkość obrotów wału napędowego 

w silniku lub w maszynie.  

Odczyt jest w postaci  

analogowej, ale  

wskaźniki cyfrowe są  

coraz częściej spotykane. 



Pomiar wilgotności 
Wilgotność powietrza – zawartość pary wodnej w powietrzu. 

Wilgotność charakteryzuje się na różne sposoby. Najpopularniejsze to: 

 wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej wyrażona w gramach 
zawarta w 1 m³ powietrza, 

 wilgotność właściwa - masa pary wodnej wyrażona w gramach 
przypadająca na 1 kg powietrza (powietrza ważonego razem z parą 
wodną), 

 wilgotność względna - wyrażony w procentach stosunek ciśnienia 
cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary 
wodnej nasyconej w tej samej temperaturze, 

 prężność pary wodnej - ciśnienie parcjalne (cząstkowe), wywierane 
przez parę wodną w powietrzu. 

 temperatura punktu rosy - temperatura w której nastąpi skraplanie 
pary wodnej zawartej w powietrzu. 

 

 



Maksymalna wilgotność, odpowiadająca wilgotności względnej 100 %, 
czyli maksymalna ilość pary wodnej w określonej ilości powietrza 
silnie zależy od temperatury powietrza. Im wyższa temperatura 
powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować. 

Przekroczenie maksymalnej wilgotności, np. w wyniku obniżenia 
temperatury powietrza poniżej punktu rosy, powoduje skraplanie się 
pary wodnej. Dlatego właśnie powstaje wieczorna (nocna) rosa. 
Nagrzane w dzień powietrze może zawierać w sobie dużo pary 
wodnej, gdy przychodzi noc, powierzchnia ziemi oraz powietrze 
ochładzają się, w wyniku czego spada maksymalna ilość pary 
wodnej, która może być w nim zawarta. Nadmiar pary wodnej 
skrapla się w powietrzu lub na chłodnych powierzchniach, tworząc 
na powierzchni ziemi kropelki rosy. 



Wilgotność zmienia parametry fizyczne 

materiałów oraz tempo reakcji 

chemicznych. Przy zbyt małej wilgotności 

częściej występują groźne dla sprzętu 

elektronicznego wyładowania 

elektrostatyczne, a zbyt duża wilgotność 

sprzyja rozwojowi bakterii i pleśni, co w 

konsekwencji wpływa negatywnie na 

czystość procesów technologicznych  

i zdrowie pracowników.  



Metody pomiaru wilgotności można ogólnie 
podzielić na higroskopowe i 
kondensacyjne. W przyrządach pierwszej 
kategorii, do której zaliczane są np. czujniki 
rezystancyjne i pojemnościowe, 
wykorzystuje się zmiany właściwości 
elektrycznych określonych materiałów 
zachodzące w wyniku pochłaniania wilgoci 
z otoczenia. Z kolei w higrometrach 
kondensacyjnych, czyli tzw. czujnikach z 
chłodzonym lustrem, wilgotność jest 
wyznaczana pośrednio na podstawie 
pomiaru temperatury skraplania. 



Higrometry pojemnościowe 
Pojemnościowy czujnik wilgotności względnej przypomina strukturą 

kondensator. Zawiera dwie metalowe elektrody oraz umieszczoną 
pomiędzy nimi cienką warstwę higroskopijnego polimeru pełniącego rolę 
dielektryka. Powierzchnia górnej elektrody jest zazwyczaj porowata, co ma 
na celu ochronę warstwy higroskopijnej przed kondensacją i 
zanieczyszczeniami. 

Podłoże czujnika jest wykonane najczęściej ze szkła, ceramiki lub krzemu. 
Zmiana stałej dielektrycznej materiału higroskopijnego jest 
proporcjonalna  
do wilgotności względnej w otoczeniu 
 czujnika. Zmiana pojemności  
w higrometrach tego typu wynosi  
zazwyczaj od 0,2 do 0,5pF przy  
zmianie wilgotności względnej  
o 1% i pojemności znamionowej  
wynoszącej 100...500pF w warunkach  
50% RH i +25°C. Czas reakcji  
czujników pojemnościowych to  
typowo 30...60s. 



Czujniki z chłodzonym lustrem 
W higrometrach z chłodzonym lustrem wilgotność względna jest 

wyznaczana na podstawie pomiaru temperatury punktu rosy i 
temperatury otoczenia. Najważniejszym elementem tego typu 
mierników jest lustro zamknięte w komorze, przez którą przepływa 
powietrze. 

Lustro jest schładzane do momentu skroplenia pary wodnej na jego 
powierzchni. Elementem  
regulującym temperaturę lustra jest  
zazwyczaj ogniwo Peltiera, natomiast do  
detekcji kondensacji jest wykorzystywany  
układ optyczny składający się ze źródła  
(diody LED) i odbiornika światła.  
Temperatura powierzchni lustra jest cały  
czas monitorowana przy użyciu  
naklejonego na nim cienkowarstwowego  
czujnika Pt100. Jednocześnie mierzona jest też 
temperatura wilgotnego gazu. 

 



Higrometry rezystancyjne 
W rezystancyjnych czujnikach wilgotności względnej 

mierzona jest przewodność higroskopijnego 
materiału (np. przewodzącego polimeru), która zmienia 
się w wyniku pochłaniania wody. Czas odpowiedzi 
większości czujników tego rodzaju wynosi od 10 do 30s, 
rezystancja od 1kΩ do 100MΩ, a średni czas życia 
przekracza 5 lat, chociaż opary chemiczne i inne 
zanieczyszczenia mogą przyczynić się do jego skrócenia. 

Wadą higrometrów rezystancyjnych jest tendencja do 
wskazywania błędnych wyników w przypadku pojawienia 
się kondensacji na powierzchni czujnika. Aby temu 
zapobiegać stosuje się specjalne powłoki ceramiczne. 
Czujnik w takim wypadku składa się z metalowych 
elektrod naniesionych na ceramiczne podłoże pokryte 
przewodzącą powłoką polimerowo-ceramiczną i jest 
dodatkowo umieszczony w plastikowej obudowie z 
filtrem przeciwpyłowym. 

 



Przewodność cieplna w 
pomiarach wilgotności 

W przemyśle występują też czujniki wilgotności bezwzględnej. Są 
stosowane m.in. w piecach do suszenia drewna, maszynach do suszenia 
tkanin lub papieru, a także w przemyśle farmaceutycznym i w procesach 
odwadniania żywności. Pomiar wilgotności bezwzględnej jest ponadto 
sposobem na badanie sprawności ogniw paliwowych, w których 
produktem ubocznym jest para wodna. Jedną z metod pomiaru 
wilgotności bezwzględnej jest wykorzystanie różnicy między 
przewodnością cieplną suchego gazu i przewodnością cieplną wilgotnego 
powietrza. 

Czujnik w tym wypadku składa się z dwóch termistorów w układzie 
mostkowym. Jeden z nich jest hermetycznie zamknięty w obudowie z 
suchym azotem, natomiast drugi jest nieosłonięty. Moc wydzielana w 
termistorach w wyniku przepływu prądu generuje ciepło, które ze 
względu na różnicę przewodności termicznych jest w innym stopniu 
rozpraszane w otoczeniu termistora w azocie i w powietrzu. Wynika stąd 
różnica temperatur oraz różnica rezystancji termistorów, proporcjonalna 
do aktualnej wartości wilgotności bezwzględnej. 

 



Działanie czujników wilgotności tego rodzaju 
zależy od temperatury otoczenia, co 
przedstawiono na rys. Mimo to mogą one 
pracować w wysokich temperaturach, 
sięgających nawet 300°C. Są też odporne na 
opary chemiczne, głównie za sprawą 
materiałów wykorzystywanych do konstrukcji 
układu pomiarowego. Ważną cechą tego  
typu czujników jest również to,  
że reagują na każdy gaz, którego  
termiczna przewodność różni się  
od właściwości suchego azotu. 

 



Więcej informacji na temat budowy, zasady działania 

instalacji fotowoltaicznych innych urządzeń i instalacji 

zasilanych z OŹE autor artykułu razem z współautorką 

Izabelą Góralczyk zamieścili w podręcznikach 

„Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”,  

„Racjonalna gospodarka energią”,  

,,Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne”. 

 

Dziękuję za uwagę. 


