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 PL 211 930 B1 2 

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do pomiaru zastępczej średnicy prętów profilowa-

nych, zwłaszcza żebrowanych prętów zbrojeniowych dla budownictwa. 

Jednym z parametrów charakteryzujących pręt stalowy jest jego średnica, która dla prętów że-

browanych jest wielkością uśrednioną i zdefiniowaną, jako średnica dla idealnie cylindrycznego pręta. 

Pomiar rzeczywistej średnicy żebrowanego pręta zbrojeniowego jest utrudniony z powodu celowo 

wprowadzanych głębokich, ukośnych rowków na jego powierzchni oraz istotnych odchyłek jego prze-

kroju od kształtu kołowego. Stosowane są, więc pośrednie metody pomiarowe średnicy żebrowanego 

pręta zbrojeniowego, bazujące na pomiarze masy i długości oraz założonej lub znanej gęstości mate-

riału, z którego jest wykonana próbka badanego pręta. 

Znany ze stosowania sposób wyznaczania zastępczej średnicy żebrowanego pręta zbrojenio-

wego polega na tym, że po zatrzymaniu linii produkcyjnej ciągu walcowniczego żebrowanego pręta 

zbrojeniowego wycina się próbkę tego pręta o zadanej długości, a następnie wyznacza się jej masę. 

Na podstawie długości próbki, jej masy oraz stałych parametrów opisujących materiał, ciężaru właści-

wego materiału, z którego wykonany jest badany pręt wyznacza się zastępczą średnicę badanej prób-

ki żebrowanego pręta, która podawana jest odbiorcom, jako średnica żebrowanego pręta zbrojeniowego. 

Inny znany sposób wyznaczania średnicy żebrowanego pręta zbrojeniowego polega na wymu-

szeniu przepływu prądu stałego o określonej wartości przez badaną próbkę żebrowanego pręta  

o zadanej długości i pomiarze spadku napięcia na tej długości, a następnie obliczeniu ze znanych 

zależności zastępczej średnicy badanego pręta. 

Niedogodnością znanego sposobu są przestoje w produkcji o znacznym czasie trwania, spo-

wodowane koniecznością wycinania próbki pręta do badania, a następnie zgrzewania rozciętego pręta 

w celu zapewnienia jego ciągłości na szpuli. 

Sposób, według wynalazku, polegający na zatrzymaniu linii produkcyjnej prętów i wyznaczeniu 

odcinka pręta o określonej długości do badań, wymuszeniu przepływu prądu przez badany odcinek 

pręta, a następnie pomiarze prądu oraz pomiarze spadku napięcia na rezystancji odcinka pręta  

o określonej długości charakteryzuje się tym, że z zachowaniem ciągłości badanego pręta w linii pro-

dukcyjnej wyznacza się odcinek tego pręta o określonej długości i przy pomocy galwanicznie izolowa-

nego zasilacza prądu stałego wymusza się w nim przepływ prądu o stałej wartości i przemiennej pola-

ryzacji przełączanej z określoną częstotliwością. Następnie za pomocą bloku przetwornika pomiaro-

wego prądu i bloku przetwornika pomiarowego napięcia mierzy się równocześnie wyjściowy prąd zasi-

lacza prądu i spadek napięcia na rezystancji odcinka badanego pręta o określonej długości w czasie 

trwania każdego impulsu wymuszanego prądu. Uzyskane wyniki pomiarów gromadzi się w pamięci 

mikroprocesorowego bloku sterująco-obliczeniowego, gdzie poddaje się je następnie obróbce cyfrowej 

poprzez uśrednianie danych i obliczanie zastępczej średnicy pręta ze znanej zależności, zaś uzyska-

ne wyniki obliczeń udostępnia się w postaci sygnału cyfrowego albo sygnału analogowego albo sy-

gnału cyfrowego i sygnału analogowego. 

W innej wersji sposobu, według wynalazku, równocześnie z pomiarem wyjściowego prądu zasi-

lacza prądu oraz pomiarem spadku napięcia na rezystancji odcinka badanego pręta o określonej dłu-

gości mierzy się temperaturę stygnięcia tego odcinka badanego pręta za pomocą bloku przetwornika 

pomiarowego temperatury. Na podstawie uzyskanych i zgromadzonych wyników pomiaru temperatury 

stygnięcia koryguje się wielkość obliczanej zastępczej średnicy badanego pręta w zależności od cha-

rakterystyk fizyko-chemicznych parametrów materiału, z którego wykonany jest badany pręt w funkcji 

temperatury, po czym uzyskane wyniki udostępnia się w postaci sygnału cyfrowego albo sygnału ana-

logowego albo sygnału cyfrowego i sygnału analogowego. 

W kolejnej wersji sposobu, według wynalazku, równocześnie z pomiarem wyjściowego prądu 

zasilacza prądu oraz pomiarem spadku napięcia na rezystancji odcinka badanego pręta o określonej 

długości mierzy się za pomocą drugiego bloku przetwornika pomiarowego napięcia spadek napięcia 

wywołany prądem upływu na rezystancji wyznaczonego uprzednio drugiego odcinka badanego pręta 

o określonej długości w gałęzi utworzonej przez pręt-elementy konstrukcji linii produkcyjnej-pręt, po 

czym koryguje się wielkość obliczanej zastępczej średnicy badanego pręta w zależności od mierzonej 

wielkości spadku napięcia na rezystancji drugiego odcinka badanego pręta o określonej długości wy-

wołanego prądem upływu, po czym uzyskane wyniki udostępnia się w postaci sygnału cyfrowego albo 

sygnału analogowego albo sygnału cyfrowego i sygnału analogowego. 
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W następnej wersji sposobu, według wynalazku, równocześnie z pomiarem wyjściowego prądu 

zasilacza prądu oraz pomiarem spadku napięcia na rezystancji odcinka badanego pręta o określonej 

długości mierzy się temperaturę stygnięcia pierwszego odcinka badanego pręta o określonej długości  

i spadek napięcia wywołany prądem upływu na rezystancji wyznaczonego uprzednio drugiego odcinka 

badanego pręta o określonej długości w gałęzi utworzonej przez pręt-elementy konstrukcji linii produk-

cyjnej-pręt odpowiednio za pomocą bloku przetwornika pomiarowego temperatury oraz drugiego bloku 

przetwornika pomiarowego napięcia, po czym koryguje się wielkość obliczanej zastępczej średnicy 

badanego pręta w zależności od mierzonej wielkości jego temperatury stygnięcia i spadku napięcia 

wywołanego prądem upływu, po czym uzyskane wyniki udostępnia się w postaci sygnału cyfrowego 

albo sygnału analogowego albo sygnału cyfrowego i sygnału analogowego. 

Układ do pomiaru zastępczej średnicy prętów profilowanych ma blok sterująco-obliczeniowy, 

którego pierwsze wyjście jest połączone z wejściem sterującym odseparowanego galwanicznie zasila-

cza prądu, natomiast drugie wyjście jest połączone z blokiem wejścia/wyjścia, przy czym zaciski wyj-

ściowe zasilacza dołączone są do dwóch punktów ab wyznaczających pierwszy odcinek badanego 

pręta w linii produkcyjnej. Ponadto, z obwodem zasilającym badany odcinek pręta sprzężony jest 

czujnik prądu, którego wyjście jest połączone, poprzez blok przetwornika pomiarowego prądu,  

z pierwszym wejściem bloku sterująco-obliczeniowego. Drugie wejście bloku sterująco-obliczeniowego 

jest połączone z wyjściem pierwszego przetwornika pomiarowego napięcia, którego zaciski wejściowe 

są połączone z dwoma punktami ab wyznaczającymi pierwszy odcinek o długości L badanego pręta, 

jednocześnie z dwoma punktami ab wyznaczającymi drugi odcinek o długości L badanego pręta połą-

czony jest drugi blok przetwornika pomiarowego napięcia, którego wyjście połączone jest z trzecim 

wejściem bloku sterująco-obliczeniowego. Wyjście synchronizujące bloku sterująco-obliczeniowego 

połączone jest jednocześnie z wejściami: pierwszego bloku przetwornika pomiarowego napięcia, dru-

giego bloku przetwornika pomiarowego napięcia, przetwornika pomiarowego prądu i także blokiem 

przetwornika pomiaru temperatury, który połączony jest z czujnikiem temperatury sprzężonym ter-

micznie z pierwszym odcinkiem badanego pręta. 

Sposób i układ do pomiaru zastępczej średnicy prętów profilowanych, według wynalazku, 

umożliwia kontrolę parametrów produkowanych prętów żebrowanych bezpośrednio w ciągu linii pro-

dukcyjnej i z zachowaniem ciągłości badanych prętów oraz pozwala równocześnie zminimalizować 

uchyby pomiarowe spowodowane prądem upływu, a także zależnością rezystancji właściwej pręta od 

jego aktualnej temperatury w czasie pomiaru i rodzaju materiału pręta, co w konsekwencji ma wpływ 

na poprawę jakości i wydajność produkcji tych elementów przemysłowych. 

Rozwiązanie według wynalazku, jest uwidocznione w przykładzie wykonania na rysunku, który 

przedstawia schemat blokowy układu. 

Sposób według wynalazku, polega na tym, że po zatrzymaniu linii produkcyjnej prętów wyzna-

cza się odcinek pręta A o określonej długości do badań z zachowaniem ciągłości pręta A w linii pro-

dukcyjnej. Następnie przy pomocy galwanicznie izolowanego zasilacza prądu stałego Z wymusza się 

w badanym odcinku ab pręta (A) przepływ prądu o stałej wartości i przemiennej polaryzacji przełącza-

nej z określoną częstotliwością, po czym za pomocą bloku przetwornika pomiarowego prądu PPIz  

i bloku przetwornika pomiarowego napięcia PPU1 mierzy się równocześnie wyjściowy prąd Iz zasila-

cza prądu Z i spadek napięcia U1 na rezystancji odcinka ab badanego pręta A określonej długości L  

w czasie trwania każdego impulsu wymuszanego prądu Iz. Uzyskane wyniki pomiarów gromadzi się  

w pamięci mikroprocesorowego bloku pomiarowo-sterującego BSO, gdzie poddaje się je następnie 

obróbce cyfrowej poprzez uśrednianie danych i obliczanie zastępczej średnicy pręta A ze znanej za-

leżności, zaś otrzymane wyniki obliczeń udostępnia się w postaci sygnału cyfrowego albo sygnału 

analogowego albo sygnału cyfrowego i sygnału analogowego. 

W innej wersji sposobu według wynalazku, równocześnie z pomiarem wyjściowego prądu Iz za-

silacza prądu Z oraz pomiarem spadku napięcia U1 na rezystancji odcinka ab badanego pręta A okre-

ślonej długości L mierzy się temperaturę stygnięcia tego odcinka ab pręta A za pomocą bloku prze-

twornika pomiarowego temperatury PPT, a na podstawie uzyskanych i zgromadzonych wyników po-

miaru temperatury stygnięcia koryguje się wielkość obliczanej zastępczej średnicy badanego pręta A 

w zależności od charakterystyk fizykochemicznych parametrów materiału, z którego wykonany jest 

pręt A w funkcji temperatury, po czym uzyskane wyniki udostępnia się w postaci sygnału cyfrowego 

albo sygnału analogowego albo sygnału cyfrowego i sygnału analogowego. 

W kolejnej wersji sposobu według wynalazku, równocześnie z pomiarem wyjściowego prądu Iz 

zasilacza prądu Z oraz pomiarem spadku napięcia U1 na rezystancji odcinka ab badanego pręta A  
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o określonej długości L mierzy się za pomocą drugiego boku przetwornika pomiarowego napięcia 

PPU2 spadek napięcia U2 wywołany prądem upływu Ib na rezystancji wyznaczonego uprzednio dru-

giego odcinka ab badanego pręta A o zadanej długości L w gałęzi utworzonej przez pręt A - elementy 

konstrukcji linii produkcyjnej - pręt A, po czym koryguje się wielkość obliczanej zastępczej średnicy 

badanego pręta A w zależności od mierzonej wielkości spadku napięcia U2 na rezystancji drugiego 

odcinka ab badanego pręta A o określonej długości L wywołanego prądem upływu Ib, po czym uzy-

skane wyniki udostępnia się w postaci sygnału cyfrowego albo sygnału analogowego albo sygnału 

cyfrowego i sygnału analogowego. 

W następnej wersji sposobu według wynalazku, równocześnie z pomiarem wyjściowego prądu Iz 

zasilacza prądu Z oraz pomiarem spadku napięcia U1 na rezystancji odcinka ab badanego pręta A  

o określonej długości L mierzy się temperaturę stygnięcia pierwszego odcinka badanego pręta A  

o określonej długości L i spadek napięcia U2 wywołany prądem upływu Ib na rezystancji wyznaczone-

go uprzednio drugiego odcinka ab badanego pręta A o określonej długości L w gałęzi utworzonej 

przez pręt A - elementy konstrukcji linii produkcyjnej - pręt A odpowiednio za pomocą bloku przetwor-

nika pomiarowego temperatury PPT oraz drugiego bloku przetwornika pomiarowego napięcia PPU2. 

po czym koryguje się wielkość obliczanej zastępczej średnicy badanego pręta A w zależności od mie-

rzonej wielkości jego temperatury stygnięcia i spadku napięcia U2 wywołanego prądem upływu Ib,  

a następnie uzyskane wyniki obliczeń udostępnia się w postaci sygnału cyfrowego albo sygnału ana-

logowego albo sygnału cyfrowego i sygnału analogowego. 

Uzyskane wyniki obliczeń udostępnia się korzystnie na wyświetlaczu i/lub poddaje transmisji do 

nadrzędnego systemu informatycznego. 

Układ według wynalazku zawiera galwanicznie izolowany zasilacz prądu Z, którego zaciski wyj-

ściowe są dołączone są do dwóch punktów (ab) wyznaczających pierwszy odcinek badanego pręta (A) 

w linii produkcyjnej. Układ zawiera również blok przetwornika pomiarowego prądu PPIz. którego wej-

ście jest podłączone do czujnika prądu Clz w postaci bocznika pomiarowego włączonego w obwodzie 

zasilającym szeregowo z badanym odcinkiem ab pręta A, a także pierwszy blok przetwornika pomia-

rowego napięcia PPU1, którego zaciski wejściowe dołączone są do dwóch punktów (ab) wyznaczają-

cych pierwszy odcinek badanego pręta (A) o długości L Wyjście bloku przetwornika pomiarowego 

prądu PPIz oraz wyjście pierwszego bloku przetwornika pomiarowego napięcia PPU1 połączone są 

odpowiednio z oddzielnymi wejściami Iz' i U1' bloku sterująco-obliczeniowego BSO, którego jedno 

wyjście WY1 jest połączone z wejściem sterującym galwanicznie izolowanego zasilacza prądu Z,  

a drugie jego wyjście WY2 połączone jest z blokiem wejścia/wyjścia l/O, który stanowi wyjście układu. 

Kolejne wyjście WY3 synchronizujące bloku sterująco-obliczeniowego BSO połączone jest równocze-

śnie z odpowiednimi wejściami bloku pierwszego przetwornika pomiarowego napięcia PPU1 i bloku 

przetwornika pomiarowego prądu PPIz. 

Układ według wynalazku zawiera także blok przetwornika pomiarowego temperatury PPT połą-

czony z czujnikiem temperatury CT sprzężonym z pierwszym odcinkiem ab badanego pręta A o okre-

ślonej długości L oraz drugi blok przetwornika pomiarowego napięcia PPU2. którego zaciski wejścio-

we są połączone z końcami drugiego odcinka ab badanego pręta A o określonej długości L w gałęzi 

utworzonej przez pręt A - elementy konstrukcyjne linii produkcyjnej - pręt (A), a wyjście bloku prze-

twornika pomiarowego temperatury PPT i wyjście drugiego bloku przetwornika pomiarowego napięcia 

PPU2 podłączone są odpowiednio do oddzielnych wejść T' i U2' bloku sterująco-obliczeniowego BSO. 

którego synchronizujące wyjście WY3 połączone jest równocześnie z odpowiednimi wejściami bloków 

przetworników pomiarowych temperatury PPT i napięcia PPU2. 

Działanie układu według wynalazku, jest następujące. Po zatrzymaniu linii produkcyjnej prętów A 

wyznaczany jest z zachowaniem ciągłości produkowanego pręta A w linii produkcyjnej, odcinek ab 

tego pręta A o określonej długości L do badania. Następnie przy pomocy galwanicznie izolowanego 

zasilacza prądu stałego Z wymuszany jest w odcinku pręta A pomiędzy punktami ab przepływ prądu  

o stałej wartości i przemiennej polaryzacji, czyli przemiennym kierunku przepływu, który jest przełą-

czany z określoną częstotliwością. Sygnały wyjściowego prądu Iz zasilacza prądu Z i sygnały spadku 

napięcia U1 na określonej długości L odcinka ab badanego pręta A mierzone są równocześnie w cza-

sie trwania każdego impulsu prądu Iz wymuszanego przez zasilacz prądu Z. Uzyskane analogowe 

sygnały pomiarowe wyjściowego prądu Iz zasilacza prądu Z podawane z czujnika prądu Clz w postaci 

bocznika pomiarowego i analogowe sygnały pomiarowe spadku napięcia LM wywołanego przepływem 

prądu na rezystancji tego odcinka ab podawane są odpowiednio do bloku przetwornika padu PPIz i do 

pierwszego bloku przetwornika napięcia PPU1, gdzie po wzmocnieniu, odfiltrowaniu i dopasowaniu 
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sygnałów do odpowiednich poziomów w układach wejściowych tych bloków PPIz i PPU1 poddawane 

są przetworzeniu na sygnały cyfrowe. Otrzymane sygnały cyfrowe odpowiadające mierzonym wielko-

ściom, gromadzone są w bloku sterująco-obliczeniowym BSO, gdzie poddawane są następnie obrób-

ce cyfrowej przez ich uśrednianie i obliczanie zastępczej średnicy badanego pręta A, zaś uzyskane 

wyniki w postaci sygnału cyfrowego udostępniane są przy pomocy wyświetlacza nieuwidocznionego 

na rysunku, albo przesyłane są do nadrzędnego systemu informatycznego. 

Dodatkowy sygnał przetwornika pomiarowego temperatury PPT, umożliwia korektę obliczeń 

wielkości zastępczej średnicy badanego pręta A w zależności od rodzaju materiału badanego pręta A  

i jego rezystancji właściwej w funkcji temperatury, opisanej charakterystykami uprzednio uzyskanymi 

empirycznie. 

Dodatkowy sygnał z drugiego bloku przetwornika pomiarowego napięcia PPU2 proporcjonalny 

do spadku napięcia U2 wywołanego prądem upływu Ib na rezystancji wyznaczonego uprzednio dru-

giego odcinka a'b' badanego pręta A o długości L umożliwia oszacowanie wartości błędu wynikające-

go na skutek przepływu prądu upływu Ib przepływającego przez pręt A. Przyjmując, że wartość prądu 

upływu jest taka sama dla obu odcinków ab i a'b' przez pomiar spadku napięcia pomiędzy punktami 

a'b' możliwe jest określenie wartości dodatkowego spadku napięcia pomiędzy punktami ab na skutek 

prądu upływu w mierzonym odcinku badanego pręta. Tym samym możliwe jest bardziej precyzyjne 

oszacowanie średnicy badanego pręta A 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób pomiaru zastępczej średnicy prętów profilowanych polegający na zatrzymaniu linii 

produkcyjnej prętów i wyznaczeniu odcinka pręta o określonej długości do badań oraz wymuszeniu 

przepływu prądu przez badany odcinek pręta oraz pomiarze prądu i spadku napięcia na określonej 

jego długości, znamienny tym, że bez naruszenia ciągłości badanego pręta (A) w linii produkcyjnej 

wyznacza się odcinek (ab) tego pręta (A) o określonej długości (L) i przy pomocy galwanicznie izolo-

wanego zasilacza prądu stałego (Z) wymusza się w nim przepływ prądu o stałej wartości i przemiennej 

polaryzacji przełączanej z określoną częstotliwością, a następnie za pomocą bloku przetwornika po-

miarowego prądu (PPIz) i bloku przetwornika pomiarowego napięcia (PPU1) mierzy się równocześnie 

wyjściowy prąd (Iz) zasilacza prądu (Z) i spadek napięcia (U1) na określonej długości (L) odcinka ba-

danego pręta (A) w czasie trwania każdego impulsu wymuszanego prądu (Iz), a wyniki pomiarów 

gromadzi się w pamięci mikroprocesorowego bloku sterująco-obliczeniowego (BSO), gdzie poddaje 

się je następnie obróbce cyfrowej poprzez uśrednianie danych i obliczanie zastępczej średnicy pręta 

(A) ze znanej zależności, zaś uzyskane wyniki udostępnia się w postaci sygnału cyfrowego albo sy-

gnału analogowego albo sygnału cyfrowego i sygnału analogowego. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że równocześnie z pomiarem wyjściowego prądu 

(Iz) zasilacza prądu (Z) oraz pomiarem spadku napięcia (LM) na odcinku (ab) o określonej długości (L) 

badanego pręta (A) mierzy się temperaturę stygnięcia tego odcinka (ab) badanego pręta (A) za pomo-

cą bloku przetwornika pomiarowego temperatury (PPT), a na podstawie uzyskanych i zgromadzonych 

wyników pomiaru temperatury stygnięcia koryguje się wielkość obliczanej zastępczej średnicy bada-

nego pręta (A) w zależności od charakterystyk fizykochemicznych parametrów materiału, z którego 

wykonywany jest pręt (A) w funkcji temperatury, po czym uzyskane wyniki udostępnia się w postaci 

sygnału cyfrowego albo sygnału analogowego albo sygnału cyfrowego i sygnału analogowego. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że równocześnie z pomiarem wyjściowego prądu 

(Iz) zasilacza prądu (Z) oraz pomiarem spadku napięcia (LM) na odcinku o określonej długości (L) 

badanego pręta (A) mierzy się za pomocą drugiego bloku przetwornika pomiarowego napięcia (PPU2) 

spadek napięcia (U2) wywołany prądem upływu (Ib) na rezystancji wyznaczonego uprzednio drugiego 

odcinka (a'b') badanego pręta (A) o określonej długości (L) w gałęzi utworzonej przez pręt (A)- 

-elementy konstrukcji linii produkcyjnej-pręt (A), po czym koryguje się wielkość obliczanej zastępczej 

średnicy badanego pręta (A) w zależności od mierzonej wielkości spadku napięcia (U2) na rezystancji 

drugiego odcinka (a'b') badanego pręta (A) o określonej długości (L) wywołanego prądem upływu (Ib), 

po czym uzyskane wyniki udostępnia się w postaci sygnału cyfrowego albo sygnału analogowego albo 

sygnału cyfrowego i sygnału analogowego. 

4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że równocześnie z pomiarem wyjściowego prądu 

(Iz) zasilacza prądu (Z) i pomiarem spadku napięcia (LM) na odcinku (ab) o określonej długości (L) 
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badanego pręta (A) mierzy się temperaturę stygnięcia pierwszego odcinka (ab) badanego pręta (A)  

o określonej długości (L) i spadek napięcia (U2) wywołany prądem upływu (Ib) na rezystancji wyzna-

czonego uprzednio drugiego odcinka (a'b') badanego pręta (A) o określonej długości (L) w gałęzi 

utworzonej przez pręt (A)elementy konstrukcji linii produkcyjnej-pręt (A) odpowiednio za pomocą bloku 

przetwornika pomiarowego temperatury (PPT) oraz bloku przetwornika pomiarowego napięcia 

(PPU2). po czym koryguje się wielkość obliczanej zastępczej średnicy badanego pręta (A) w zależno-

ści od mierzonej wielkości jego temperatury stygnięcia i spadku napięcia (U2) wywołanego prądem 

upływu (Ib), po czym uzyskane wyniki udostępnia się w postaci sygnału cyfrowego albo sygnału ana-

logowego albo sygnału cyfrowego i sygnału analogowego. 

5. Układ do pomiaru zastępczej średnicy prętów profilowanych zawierający zasilacz prądowy, 

blok pomiarowy prądu wyjściowego zasilacza oraz co najmniej jeden blok pomiarowy napięcia, które-

go zaciski wejściowe są dołączone do dwóch punktów wyznaczających badany odcinek pręta, zna-

mienny tym, że zawiera blok sterująco-obliczeniowy (BSO), którego pierwsze wyjście (WY1) jest 

połączone z wejściem sterującym galwanicznie izolowanego zasilacza prądu stałego (Z), natomiast 

drugie wyjście (WY2) jest połączone z blokiem wejścia/wyjścia (l/O), przy czym zaciski wyjściowe 

zasilacza (Z) dołączone są do dwóch punktów (ab) wyznaczających pierwszy odcinek badanego pręta 

(A) w linii produkcyjnej, ponadto z obwodem zasilającym badany odcinek pręta (A) sprzężony jest 

czujnik prądu (Clz), którego wyjście jest połączone, poprzez blok przetwornika pomiarowego prądu 

(PPIz), z pierwszym wejściem (Iz') bloku sterująco-obliczeniowego (BSO). którego drugie wejście (U1') 

jest połączone z wyjściem pierwszego przetwornika pomiarowego napięcia (PPU1). którego zaciski 

wejściowe są połączone z dwoma punktami (ab) wyznaczającymi pierwszy odcinek o długości (L) 

badanego pręta (A), jednocześnie z dwoma punktami (a'b') wyznaczającymi drugi odcinek o długości 

(L) badanego pręta (A) połączony jest drugi blok przetwornika pomiarowego napięcia (PPU2). którego 

wyjście połączone jest z trzecim wejściem (U2') bloku sterująco-obliczeniowego (BSO). którego wyj-

ście synchronizujące (WY3) połączone jest jednocześnie z wejściami: pierwszego bloku przetwornika 

pomiarowego napięcia (PPU1). drugiego bloku przetwornika pomiarowego napięcia (PPU2). prze-

twornika pomiarowego prądu (PPIz) i także blokiem przetwornika pomiaru temperatury (PPT), który 

połączony jest z czujnikiem temperatury (CT) sprzężonym termicznie z pierwszy odcinkiem badanego 

pręta (A). 
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Rysunek 
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