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WIELOPRZETWORNIKOWY MODUŁ WAGOWY DO ZASTOSOWAŃ  

W SYSTEMACH WAŻENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

W artykule omówione zostało szerokie zastosowanie modułu wagowego MW-04 firmy „Radwag Wagi Elektroniczne” w 

systemach (wieloczujnikowych i/ lub wieloplatformowych) ważenia środków transportu. W artykule przedstawiono budowę, 

zasadę działania oraz możliwości techniczne urządzenia. W dalszej części artykułu podano przykłady zastosowań oraz zalety 

stosowania modułu wagowego w systemach ważenia środków transportu. 

 

WSTĘP 

Podstawowym i najczęściej wykorzystywanym modułem wa-
gowym w procesach ważenia środków transportu jest moduł tenso-
metryczny. Pierwotnie czujniki tensometryczne podłączane były 
bezpośrednio do sterowników PLC (Programmable Logic Controller) 
i za ich pomocą budowano samodzielne układy wagowe, co ze 
względu na stopień skomplikowania często kończyło się niepowo-
dzeniem. Innym rozwiązaniem było zastosowanie standardowych 
wag przemysłowych, których zadaniem było wykonanie pomiaru i 
przekazanie go do sterownika PLC lub komputera sterującego. To 
rozwiązanie, nadal często spotykane, nie zawsze się sprawdza, 
ponieważ waga to urządzenie wyposażone w wyświetlacz oraz 
przyciski sterujące, co w obecnie stosowanych scentralizowanych 
układach sterowania stanowi poważny problem nieuprawnionego 
dostępu osób trzecich do miernika wagowego i zmiany jego nastaw. 
Powoduje również wprowadzenie do systemu dodatkowego pulpitu 
sterującego, często zlokalizowanego w trudno dostępnym miejscu. 
Ponadto, wagi nie są przystosowane i w odpowiedni sposób opro-
gramowane, tak by móc być w pełni sterowane zdalnie.  Rozwiąza-
niem wszystkich tych problemów są moduły wagowe, które posiada-
ją funkcjonalność zbliżoną do wag, natomiast są pozbawione wy-
świetlaczy, a ponadto umożliwiają jednoczesną współpracę z kilko-
ma urządzeniami nadrzędnymi. Mogą jednocześnie współpracować 
ze sterownikami PLC i komputerami.  
 

 
Rys. 1. Moduł wagowy MW-04 [2] 

1. CHARAKTERYSTYKA MODUŁU MW-04 

1.1. Przeznaczenie 

Moduł wagowy MW-04 został zaprojektowany z myślą szero-
kiego zastosowania w tensometrycznych systemach ważenia środ-
ków transportu a także:  
– budowie wag tensometrycznych dla przemysłu, 
– budowie rozległych systemów ważących nadzorowanych sys-

temem komputerowym, 
– systemach monitoringu masy (transport magazynowy)  
– ważeniu dyskretnym (bez miernika wagowego) na liniach pro-

dukcyjnych.  

1.2. Budowa 

Moduł wagowy wyposażony jest w aluminiową obudowę  
o stopniu ochrony IP65. Przewody sygnałowe platform wagowych 
wyprowadzone są poprzez dławnice. Interfejs RS232 dostępny jest 
na złączu M12 8P (wodoszczelne złącze przemysłowe typu M12,  
8-pinowe). Reszta interfejsów wyprowadzona może być przez dław-
nice PG11, przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów  
(o średnicach 5-10[mm]) przez obudowy urządzeń elektrycznych.  
W zależności od potrzeb, komunikacja z modułem może odbywać 
się za pomocą interfejsu Ethernet, RS232, RS485, Profibus DP 
(Decentralised Peripherals). W urządzenie wbudowano zasilacz, 
dlatego może być bezpośrednio zasilane z sieci [3]. 
 

 
Rys. 2. Wykonanie modułu MW-04 w wersji z czterema przetworni-
kami A/C [3] 
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1.3. Parametry techniczne 

Standardowo moduł wagowy MW-04 wyposażony jest w 4 
Wejścia i 4 Wyjścia oraz interfejsy: RS232, RS485, Ethernet [1], [3]. 
 

Tab. 1. Parametry techniczne modułu MW-04 [3]  

Parametr  Wartość 

Max. ilość działek legalizacyjnych 6000 e  

Max. ilość działek przetw. tensometrycznego 838 860 ×10  

Max. impedancja przetw. tensometrycznych 1200 Ω  

Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych 80 Ω  

Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną 0,4 µV  

Połączenie czujników tensometrycznych 4 lub 6 przewodów + ekran  

Napięcie zasilania na przetw. tensometrycznym 5V DC  

Max. przyrost sygnału 19,5 mV  

Stopień ochrony IP 65  

Obudowa aluminium  

Maksymalna ilość obsługiwanych platform 4 

Wejścia / Wyjścia moduł 4WE/4WY 

Moduł Profibus (opcja) praca w trybie slave 

Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz  

Pobór mocy 25 W  

Temperatura pracy -10 ÷ +40 °C 

Wielozakresowość TAK 

2. OBSŁUGA I KONFIGURACJA MODUŁU MW-04 

Do obsługi i konfiguracji modułu wagowego z poziomu kompu-
tera PC służy program "MW Manager". Program umożliwia kalibra-
cję modułu wagowego, odczyt masy, tarowanie, zerowanie oraz 
ustawienia filtrów [1], [3]. 
 

 
Rys. 3. Okno główne programu komputerowego „MW Manager” [1] 

2.1. Konfiguracja platform i przetworników A/C  
modułu wagowego MW-04 

– Moduł wagowy MW-04 może współpracować z czterema prze-
twornikami A/C. Dowolna konfiguracja zastosowanych prze-
tworników i platform wagowych daje możliwość budowy wag o 
różnej strukturze platforma-przetwornik. Istnieje zatem możli-
wość budowy wag: 

– Jednoplatformowych, wieloprzetwornikowych, 
– Wieloplatformowych, jednoprzetwornikowych, 
– Dowolnej konfiguracji (mieszanej). 

Ilość zastosowanych przetworników w module MW-04 oraz ich 
konfigurację z platformami wagowymi użytkownik deklaruje w pro-
gramie komputerowym „MW Manager” (patrz, rys. 4.). 
 

 
Rys. 4. Okno konfiguracji platform i przetworników A/C [3] 

2.2. Wyznaczanie współczynników kalibracji przetworników 
A/C modułu wagowego MW-04 

Moduł wagowy MW-04, posiada możliwość wyznaczania 
współczynnika kalibracji na dwa sposoby. Przy pomocy kalibracji 
globalnej lub kalibracji punktowej. 

Kalibracja globalna przeprowadzana jest łącznie dla wszystkich 
zastosowanych w wadze (platformie) przetworników A/C jednocze-
śnie. Wówczas wartości wyznaczonych współczynników korekcji, 
dla każdego z przetworników są jednakowe i równe 1. Kalibracja 
globalna przewidziana jest głównie dla wag (platform), jednoczujni-
kowych, z jednym przetwornikiem A/C. 

Kalibracja punktowa przeprowadzana jest pojedynczo dla każ-
dego z zastosowanych w wadze przetworników A/C z osobna. 
Wówczas wartości wyznaczonych współczynników korekcji, dla 
każdego z przetworników mogą być różne (patrz, rys. 5.). Kalibracja 
punktowa przewidziana jest głównie dla wag wieloczujnikowych, w 
których każdy czujnik tensometryczny, podłączony jest do osobne-
go przetwornika A/C. Taki sposób kalibracji zapewnia automatyczne 
wyliczenie współczynników korekcji dla każdego z przetworników 
A/C, dla  uzyskania prawidłowej geometrii wagi [3]. 

 

 
Rys. 5. Przykładowe współczynniki korekcji wyznaczone podczas 
kalibracji punktowej [3] 

2.3. Wyznaczanie liniowości 

Oprogramowanie modułu MW-04 umożliwia przeprowadzenie 
procesu korekcji linowości. Linowość jest  odchyłką rzeczywistej 
charakterystyki wagi od linii prostej łączącej dwa punkty A-B, która 
opisuje równanie wagi idealnej. W praktyce nie ma wag idealnych, 
dlatego charakterystyka wagi nigdy nie jest linią prostą, lecz dąży 
się do uzyskania takiej charakterystyki. Po wyznaczeniu liniowości 
istnieje możliwość wprowadzenia poprawek dla poszczególnych 
punktów korekcji liniowości. Mechanizm korekcji pozwala na wpro-
wadzenie poprawek w maksymalnie 20 punktach. 
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Rys. 6. Okno wyznaczania korekty liniowości [3] 

2.4. Diagnostyka działania Wejść/Wyjść 

Wyposażenie modułu wagowego w 4 Wejścia i 4 Wyjścia 
umożliwia m.in. sterowanie takimi urządzeniami jak sygnalizacja 
świetlna czy zapory drogowe instalowane na wjeździe i wyjeździe z 
wagi. Program komputerowy „MW Manager” posiada opcję symula-
cji (szybkiej diagnostyki) działania Wejść, Wyjść modułu MW-04.  

Symulacja działania danego Wyjścia jest możliwa po wciśnięciu 
numeru żądanego wyjścia, które natychmiast zostanie aktywowane. 

Symulacja działania danego Wejścia jest możliwa po aktywacji 
działania funkcji przypisanej dla tego Wejścia. 
 

 
Rys. 7. Okno stanów wejść i wyjść modułu wagowego MW-04 [3] 

2.5. Parametry w pliku 

Program „MwManager” posiada możliwość zapisu ustawionych 
w module wagowym MW-04 parametrów do pliku o formacie *.sav. 
Funkcję tą można wykorzystać w celu zapisania ustawień modułu 
jako kopii bezpieczeństwa, która posłuży nam w przypadku awarii 
samego modułu wagowego oraz dalszego wykorzystania parame-
trów przy konfiguracji większej liczby modułów wagowych. 
 

 
Rys. 8. Przykładowe okno dostępności opcji zapisu i odczytu z pliku 
[3] 

2.6. Tryb Offline 

Tryb Offline dostępny w programie „MW Manager” umożliwia 
uruchomienie wybranych opcji programowych modułu wagowego 
MW-04 bez podłączonego bezpośrednio urządzenia. Ten sposób 
połączenia w programie komputerowym został stworzony w celu 
zapisania niezbędnych parametrów bez konieczności łączenia się 
fizycznie z modułem MW-04. 
 

 
Rys. 9. Widok okna uruchamiania trybu Offline [3] 

3. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ MODUŁU WAGOWEGO 
W NAJAZDOWYCH SYSTEMACH WAŻĄCYCH 

Ze względu na możliwość wyposażenia urządzenia w cztery 
przetworniki analogowo-cyfrowe, dane cyfrowe każdego z nich 
mogą być analizowane indywidualnie przez procesor główny bądź 
sumowane z 2, 3 lub 4 przetworników jednocześnie [2].  

Rozwiązanie takie daje możliwość dowolnej konfiguracji syste-
mu wagowego w zależności od potrzeb klienta, przy jednoczesnym 
ograniczeniu kosztów jego budowy. 

 
Rys. 10. Masa sumaryczna oraz jej rozkład na trzy punkty podparcia w przypadku ważenia samolotu typu awionetka [opracowanie własne] 
 



I Efektywność transportu 
 

 

   

554 AUTOBUSY 12/2016 
 

 
Rys. 11. Prezentacja informacji z czterech platform [1] 
 

Pierwszym przykładem zastosowania modułu MW-04 w ten-
sometrycznych systemach ważenia środków transportu jest układ 
czterech niezależnych konstrukcji platform najazdowych służący do 
ważenia pojazdów czterokołowych (patrz rys. 12.). 

 
Rys. 12. Masa sumaryczna oraz jej rozkład na cztery punkty pod-
parcia w przypadku ważenia pojazdu typu Quad [opracowanie 
własne] 
 

Dodatkowo system może zostać wyposażony w: 
– Wyświetlacz wielkogabarytowy umożliwiający odczyt wyniku 

ważenia widziany ze znacznej odległości, 
– Sygnalizację świetlną sterującą ruchem na wadze, 
– Zapory drogowe instalowane na wjeździe i wyjeździe z wagi. 

Kolejnym przykładem zastosowania modułu MW-04 z wykorzy-
staniem funkcji masy sumarycznej jest konstrukcja platform najaz-
dowych w systemie ważenia trzykołowych samolotów typu awionet-
ka (patrz, rys. 10.). Dzięki wykorzystaniu portu komunikacji Ethernet 
administrator systemu (sterującego komputera PC) może znajdo-
wać się w dużej odległości od ważonego samolotu. 

PODSUMOWANIE 

Stosowane obecnie konstrukcje wag do pomiaru masy środków 
transportu są zwykle montowane na stałe w miejscach, w których 
konieczne jest częste ich ważenie. W szczególności wykorzystuje 
się wagi do ważeń pojazdów ciężarowych w celu pobrania opłat, 
obliczania załadunku lub rozładunku czy kontroli bezpieczeństwa 

dróg. Jednak w wielu przypadkach wymagana jest zmiana lokaliza-
cji miejsca pomiaru. Z kolei w przypadku ważenia różnego typu 
samolotów mamy do czynienia z nietypowym rozstawem osi pojaz-
du. Kolejnym czynnikiem przemawiającym za zastosowaniem mo-
dułu wagowego MW-04 jest z pewnością ograniczenie kosztów 
budowy systemu wagowego pod konkretne potrzeby klienta. 

Tym samym można stwierdzić, że moduł wagowy MW-04 jest 
doskonałą alternatywą zarówno dla standardowych jak i nietypo-
wych rozwiązań w systemach ważenia środków transportu. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Bester I.: Wieloplatformowe urządzenia wagowe do pracy w 
systemach recepturujących, Kwartalnik techniczno-informacyjny 
Ważenie, Dozowanie, Pakowanie, nr 04/2012, Druk-Art SC, 
ISSN: 1732-2340, str. 14-16.  

2. Misiewicz T.: Automatyzacja pomiarów masy, Biuletyn Radwag 
Wagi Elektroniczne, pod redakcją Tomasza Misiewicza, Radom 
2015.  

3. Internet: http://www.radwag.com/pl (dostęp na dzień 
20.10.2016r) 

Multi-transducer weigh module applications weighing in sys-
tems means of transport 

The article discussed it has been widely used weighing 

module MW-04's "Radwag Balances and Scales" systems 

(multi-sensor and / or cross-platform) weighing means of 

transport. Weighing module MW-04 is intended to designing 

load cell based industrial scales. Depending on user needs, 

communication with the module can be carried out using 

interfaces RS485, Ethernet, Profibus or RS232.The MW-04 

module is designed to cooperate with RADWAG terminals or 

a PC computer. The MW-04 comes standard with inputs and 

outputs that enable independent controlling of industrial 

processes, like batching. A single weighing module MW-04 

series can operate up to four weighing platforms. The article 

presents the design, operation and technical capabilities of 

the device. Later in this article are examples of applications 

and the advantages of using the module weighing systems 

weighing means of transport. 
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