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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób akwizycji danych pomiarowych służących do diagnostyki 

układów mechatronicznych oraz urządzenie pomiarowo-transmisyjne do akwizycji tych danych. Prze-

znaczony jest szczególnie do uzyskiwania danych z trudnodostępnych elementów maszyn. Rozwiąza-

nie dotyczy zwłaszcza obrabiarek mechanicznych o ruchomych, wirujących elementach. Wykorzystuje 

najnowsze cyfrowe techniki pomiarowe i komunikacyjne. Wynalazek umożliwia pobieranie danych dia-

gnostycznych urządzeń, dla których stosowanie typowego systemu akwizycji danych było do tej pory 

niemożliwe ze względu, między innymi na zbyt duży rozmiar urządzenia pomiarowego lub brak możli-

wości poprowadzenia odpowiedniego okablowania szczególnie w trudnych warunkach środowisko-

wych, takich jak zmienna temperatura i wilgotność powietrza. 

Z opisu CN204461486U znane jest rozwiązanie bezprzewodowego systemu akwizycji danych 

bazującego na „Internet-of-things”. System ten jest oparty o czujnik prędkości lub przemieszczenia, 

bazę danych, serwis typu WEB oraz moduł komunikacji wykorzystujący technologię WiFi lub GSM 

w celu udostępnienia danych pomiarowych. Za pomiar i przetwarzanie, filtrację, amplifikację i konwer-

sję, odpowiedzialny jest układ pomiarowy składający się z czujnika analogowego oraz przetwornika 

analogowo-cyfrowego. 

Ze zgłoszenia CN104931264A znana jest metoda akwizycji danych i monitorowania stanu ma-

szyn przy pomocy układu składającego się z czujnika, mikroprocesora oraz źródła zasilania. Określony 

jest również sposób monitorowania przekroczenia progu ustalonego jako próg alarmowy. 

Z opisu wzoru użytkowego CN203534695U znany jest układ akwizycji danych, służący do po-

miaru drgań maszyn przy użyciu czujników akcelerometrycznych, przy czym dane z czujników po kon-

wersji analogowo-cyfrowej wysyła się interfejsem radiowym Bluetooth do centralnego komputera. 

Znane są systemy umożliwiające bezprzewodowy pomiar, analizę i transmisję danych, ale ze 

względu na wymiary i wagę nie mogą być stosowane w trudnodostępnych elementach układów mecha-

tronicznych. Przykładowy system umożliwiający bezprzewodowy pomiar, analizę i transmisję danych, 

zawiera czujnik drgań, którego waga wynosi 454 g i tym samym wyklucza z rozpatrywanych zastoso-

wań. Innym znanym rozwiązaniem jest czujnik drgań, którego wysokość wynosi 100 mm i tym sa-

mym wyklucza z rozpatrywanych zastosowań. Kolejnym przykładem jest bezprzewodowy akcelerometr 

G-Link2-LXRS w klasie IP 67 do pomiaru drgań, ale ze względu na zastosowaną technologię modułu 

radiowego, wymiary jego podstawy wynoszą aż 68 mm x 85 mm i tym samym wykluczają z rozpatrywa-

nych zastosowań. 

Istotą rozwiązania sposobu akwizycji danych pomiarowych służących do diagnostyki układów 

mechatronicznych, według wynalazku, jest to, że sygnał odwzorowujący drgania uzyskuje się za po-

mocą przetwornika przyspieszenia, wykonanego w technologii MEMS, zamontowanego na diagnozo-

wanym obiekcie. Sygnał ten przetwarza się za pomocą konwertera analogowo-cyfrowego połączonego 

z mikroprocesorem. Wszystkie wymienione podzespoły zamontowane są w miniaturowym, obudowa-

nym urządzeniu pomiarowo-transmisyjnym, który montuje się na elemencie diagnozowanego obiektu. 

W miarę potrzeb, zapisane dane za pomocą interfejsu komunikacyjnego, wykonanego w technologii 

Bluetooth Low Energy, BLE, przesyła się bezprzewodowo do centrum danych. Interfejs komunikacyjny 

znajduje się też w urządzeniu pomiarowo-transmisyjnym. Centrum danych może stanowić komputer 

klasy PC, telefon komórkowy lub chmura danych. 

Korzystnym jest, jeśli przetworzone dane, przedstawione jako ciąg danych cyfrowych, zapisuje 

się w pamięci flash znajdującej się wraz ze wszystkimi wymienionymi elementami w miniaturowym urzą-

dzeniu pomiarowo-transmisyjnym. 

Istotą urządzenia pomiarowo-transmisyjnego jest umieszczenie wszystkich podzespołów wraz 

z przetwornikiem przyspieszenia w jednej miniaturowej obudowie, sytuowanej podczas akwizycji da-

nych na elemencie diagnozowanego układu mechatronicznego. Urządzenie ma przetwornik przyspie-

szenia wytworzony w technologii MEMS o liniowej charakterystyce w paśmie powyżej 10 kHz przy za-

chowaniu poziomu szumu nie większego niż 4 mg/√Hz. Jest on połączony konwerterem analogowo-

cyfrowym z mikroprocesorem wyposażonym w pamięć. W tej samej obudowie umieszczony jest interfejs 

komunikacyjny technologii BLE umożliwiający bezprzewodową komunikacje z centrum danych, którym 

może być komputer klasy PC, telefon komórkowy lub chmura danych. Obudowa urządzenia pomiarowo-

transmisyjnego jest w klasie minimum IP 64, wodoodporna i pyłoodporna, przystosowana do zamoco-

wania, w znany sposób, na elemencie diagnozowanego układu mechatronicznego i do bezprzewodo-

wego połączenia z urządzeniem centrum danych. 
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Korzystnie jest, jeśli obudowa urządzenia ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o proporcjach 

około 4:3:2, przy czym najdłuższa krawędź tego prostopadłościanu jest prostopadła do powierzchni 

styku przetwornika przyspieszenia z elementem diagnozowanego układu mechatronicznego. 

Korzystnie jest, jeśli obudowa urządzenia pomiarowego ma wysokość nie przekraczającą 20 mm, 

długość podstawy 15 mm, a szerokość podstawy 10 mm. 

Korzystnie jest, jeśli masa elementów elektronicznych urządzenia z baterią, bez obudowy, jest 

nie większa niż 5 g. 

Korzystnie jest też, jeśli przetwornik przyspieszenia jest wymienny, a obudowa dostosowana do 

jego wymiany. 

Tak opracowany sposób i wykonane urządzenie pozwala na montowanie w miejscach trudno 

dostępnych, takich jak na przykład wrzeciono obrabiarki mechanicznej. Wyposażenie w procesor z wbu-

dowanym interfejsem komunikacyjnym bezprzewodowej transmisji danych BLE pozwala na akwizycję 

danych z miejsc takich, gdzie nie jest możliwe wykorzystanie transmisji przewodowej. Znacząco też 

redukuje zużycie energii elektrycznej, a co za tym idzie umożliwia długotrwałą pracę urządzenia bez 

konieczności ładowania lub wymiany baterii. Zużycie energii podczas przesyłu danych wynosi nie więcej 

niż 15 mA, natomiast w czasie spoczynku pomiędzy 5 A, a 0.8 mA, w zależności od wybranego stanu 

wstrzymania. 

Rozmiar urządzenia pomiarowo-transmisyjnego został znacząco zmniejszony, względem dostęp-

nych urządzeń, przy zachowaniu pożądanych parametrów przetwarzania danych oraz pomiarowych 

dzięki wykorzystaniu przetwornika przyspieszenia wykonanego w technologii MEMS i nowoczesnego 

procesora z wbudowaną technologią BLE oraz opcjonalnie do zastosowania do przechowywania da-

nych, pamięci komputerowej flash, jak na przykład micro SD. 

Wynalazek pozwala na modularyzację urządzenia pomiarowego dzięki wykorzystaniu niskona-

pięciowego procesora pozwalającego na implementację różnych sposobów komunikacji, a więc wybór 

odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego w celu optymalizacji stosunku czasu pracy do maksymal-

nych dostępnych parametrów pomiarowych, w tym częstotliwości próbkowania. Ponadto na stosowanie 

wymiennych elementów, takich jak przetworniki drgań mechanicznych, czy zewnętrzna antena do ko-

munikacji bezprzewodowej. 

Wykorzystanie w urządzeniu przetworników drgań mechanicznych wykonanych w technologii 

MEMS pozwala na utrzymanie parametrów pomiarowych urządzenia na wysokim poziomie, w tym czę-

stotliwości próbkowania oraz akwizycji sygnałów szerokopasmowych. Zapewnia niski poziomu szumu 

własnego, co przyczynia się do polepszenia jakości wykonywanych pomiarów. Znacząco też ogranicza 

zużycia energii elektrycznej. 

Wymiana czujnika może zapewnić poprawę zadanych minimalnych wartości parametrów. I tak 

przy zwiększeniu pasma do około 20 kHz, poziom szumu własnego wynosi ok 4 mg/√Hz, natomiast 

zmniejszenie szumu własnego do około 30 g/√Hz zwiększy pasmo do około 11 kHz. 

Rozwiązanie, według wynalazku, znajdzie w szczególności zastosowanie w miejscach, do któ-

rych człowiek nie ma dostępu w trakcie pracy maszyny, między innymi klatek bezpieczeństwa, w obrębie 

których pracują roboty lub nowoczesne urządzenia sterowane numerycznie. Ponadto w warunkach 

o zmiennej temperaturze i wilgotności, między innymi do akwizycji danych pomiarowych urządzeń pra-

cujących przy wydobyciu surowców lub urządzeń pokonujących znaczące dystanse, jak na przykład 

samochody. Zastosowanie znajdzie również w miejscach narażonych na działanie płynów i w urządze-

niach posiadających otwarte systemy smarowania, w tym obecność płynów chłodniczych lub olejów 

smarujących. 

Zastosowanie wynalazku umożliwi rozwój metod wczesnego ostrzegania o pogarszającym się 

stanie technicznym diagnozowanej maszyny, gdyż ułatwienie akwizycji danych oraz idąca za tym re-

dukcja kosztów przyczyni się do zwiększenia ilości potencjalnych punktów pomiarowych, dzięki czemu 

będzie możliwe opracowanie nowoczesnych metod diagnostycznych. 

Sposób akwizycji danych objaśniono i urządzenie pomiarowo-transmisyjne przedstawiono na 

przykładzie wykonania pokazanym na rysunku. Fig. 1 jest schematem blokowym urządzenia, fig. 2 jest 

widokiem pokazującym gabaryty urządzenia, a fig. 3 pokazuje szkic urządzenia, usytuowanego na ele-

mencie diagnozowanego układu mechatronicznego. 

Urządzenie pomiarowo-transmisyjne UPT do akwizycji danych pomiarowych służących do dia-

gnostyki układów urządzeń mechatronicznych UM umieszczone jest bezpośrednio na elemencie dia-

gnozowanego urządzenia. Zawiera przetwornik przyspieszenia CZP wytworzony w technologii MEMS 

o liniowej charakterystyce w paśmie powyżej 10 kHz przy zachowaniu poziomu szumu nie większego 
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niż 4 mg/√Hz, połączony konwerterem analogowo-cyfrowym A/C z procesorem MP posiadającym pa-

mięć M oraz interfejs komunikacyjny T technologii BLE, przy czym urządzenie pomiarowo-transmisyjne 

UPT umieszczone jest w miniaturowej, wodoodpornej i pyłoodpornej obudowie w kasie minimum IP 64. 

Obudowa tego przykładowego urządzenia ma wysokość h 20 mm, długość 1 podstawy 15 mm, a sze-

rokość d podstawy 10 mm i przystosowane jest do zamocowania na elemencie diagnozowanego układu 

mechatronicznego UM. W obudowie urządzenia umieszczone jest źródło zasilania ZZ. Na szkicu, na 

fig. 3 uwzględniono zastosowany sposób mocowania za pomocą elementu mocującego EM, którym jest 

magnes. Z urządzenia dane są bezprzewodowo przesyłane do centrum danych BAD. 

W czasie sesji pomiarowej urządzenie pomiarowo-transmisyjne zbiera dane pomiarowe z prze-

twornika przyspieszenia z zadaną częstotliwością, a następnie przetwarza pobrane dane. Częstotliwość 

próbkowania może być ustalona maksymalnie na dwukrotność zakresu liniowej charakterystyki czuj-

nika, adekwatnie do wybranego przetwornika oraz konwertera analogowo-cyfrowego, jednak uwzględ-

niając to, iż wraz ze wzrostem częstotliwości próbkowania wzrasta zużycie energii co skutkuje skróce-

niem czasu pracy urządzenia pomiarowego zasilanego z baterii. Przesyłanie zdarzeń BLE jest operacją 

asynchroniczną, dlatego nie jest wymagane utrzymywanie modułu komunikacyjnego w trybie aktywnym, 

jednak nie może zostać przekroczona granica 8 sekund pomiędzy poszczególnymi sesjami pomiaro-

wymi. W czasie przesyłania danych moduły akwizycji i przetwarzania danych przechodzą w tryb wstrzy-

mania, aby ograniczyć ilość zużywanej energii. Cykl ten jest powtarzany aż do momentu przerwania 

akwizycji przez operatora bądź do zakończenia ostatniej zadanej sesji pomiarowej, po której urządzenie 

przechodzi w stan głębokiego snu. Urządzenie może powrócić do stanu aktywności, gdy operator roz-

pocznie nową sesję pomiarową lub urządzenia automatycznie wybudzi się po zadanym interwale czasu, 

aby przeprowadzić zadaną ilość sesji pomiarowych, a następnie ponownie zostanie uśpione. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób akwizycji danych pomiarowych układów mechatronicznych, służących do ich diagno-

styki, zwłaszcza do maszyn wirujących, w którym sygnał odwzorowujący drgania uzyskany za 

pomocą przetwornika przyspieszenia zamontowanego na diagnozowanym obiekcie konwer-

tuje się na sygnał cyfrowy i przesyła za pomocą modułu komunikacyjnego, znamienny tym, 

że sygnał z przetwornika przyspieszenia wykonanego w technologii MEMS, przetwarza się za 

pomocą konwertera analogowo-cyfrowego (A/C) połączonego z mikroprocesorem (MP), a na-

stępnie przetworzone dane za pomocą interfejsu komunikacyjnego (T) wykonanego w tech-

nologii BLE, umieszczonego również w urządzeniu pomiarowo-transmisyjnym, przesyła się za 

pomocą interfejsu komunikacyjnego technologii BLE, bezpośrednio z miejsca pomiaru bez-

przewodowo do centrum danych. 

2. Sposób akwizycji, według zastrz. 1, znamienny tym, że przetworzone dane, przedstawione 

jako ciąg danych cyfrowych, zapisuje się w pamięci flash znajdującej się wraz ze wszystkimi 

wymienionymi elementami w miniaturowym urządzeniu pomiarowo-transmisyjnym. 

3. Urządzenie pomiarowo-transmisyjne do akwizycji danych pomiarowych układów mechatro-

nicznych, służących do ich diagnostyki, zwłaszcza do maszyn wirujących, zawierające prze-

twornik przyspieszenia, znamienne tym, że ma przetwornik przyspieszenia (CZP) wytwo-

rzony w technologii MEMS o liniowej charakterystyce w paśmie powyżej 10 kHz przy zacho-

waniu poziomu szumu nie większego niż 4 mg/√Hz, połączony konwerterem analogowo-cy-

frowym (A/C) z procesorem (MP) posiadającym pamięć (M) oraz ma interfejs komunikacyjny 

(T) technologii BLE, przy czym urządzenie pomiarowo-transmisyjne (UPT) umieszczone jest 

w miniaturowej, wodoodpornej i pyłoodpornej obudowie w kasie minimum IP 64 i przystoso-

wane jest do zamocowania na elemencie diagnozowanego układu mechatronicznego (UM) 

i dostosowane jest do bezprzewodowego przesyłania sygnałów z danymi do centrum da-

nych (BAD). 

4. Urządzenie pomiarowo-transmisyjne, według zastrz. 2, znamienne tym, że obudowa urzą-

dzenia pomiarowego (UP) ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o proporcjach około 4:3:2 

przy czym najdłuższa krawędź tego prostopadłościanu jest prostopadła do powierzchni styku 

przetwornika przyspieszenia (CZP) z elementem diagnozowanego układu mechatronicz-

nego (UM). 
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5. Urządzenie pomiarowo-transmisyjne, według zastrz. 2, znamienne tym, że obudowa urzą-

dzenia (UPT) ma wysokość (h) nie przekraczającą 20 mm, długość (1) podstawy 15 mm, 

a szerokość (d) podstawy 10 mm. 

6. Urządzenie pomiarowo-transmisyjne, według zastrz. 2, znamienne tym, że masa elementów 

elektronicznych urządzenia z baterią bez obudowy jest nie większa niż 5 g. 

7. Urządzenie pomiarowo-transmisyjne, według zastrz. 2, znamienne tym, że przetwornik przy-

spieszenia jest wymienny, a obudowa dostosowana do jego wymiany. 

 

 

Rysunki 
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