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BADANIA KALIBRACYJNE CZUJNIKÓW STĘŻENIA CO  

W KLIMATYCZNEJ KOMORZE BADAWCZEJ  

 

W artykule zaprezentowano budowę oraz testy prostej komory klimatycznej służącej do badania elementów w zmiennej 

temperaturze i wilgotności. Możliwe jest także wstępne zadymienie przestrzeni roboczej komory. Autorzy pracy stosowali ko-

morę między innymi do kalibracji niskokosztowych czujników CO. Czujniki te stanowią element powstającego systemu monito-

ringu wpływu ruchu drogowego na jakość powietrza i klimat akustyczny.   

 

WSTĘP 

Do intensywnego rozwój systemów ITS obserwowanego 
w ostatnich latach przyczynia się także pojawianie się wielu nowych 
technologii niskokosztowych. Powodują one, że coraz więcej za-
rządców dróg oraz innych instytucji jest zainteresowanych wdraża-
niem różnych rozwiązań ITS-owych. Wydaje się, że szczególnie 
interesującym obszarem zastosowań technologii niskokosztowych 
(a nawet ultraniskokosztowych) w systemach ITS są zagadnienia 
dotyczące oddziaływania ruchu drogowego na środowisko. Chodzi 
tu zarówno o zanieczyszczenie powietrza, jak i zanieczyszczenie 
hałasem. 

Pewnym wyzwaniem stojącym przed projektantami systemów 
wykorzystujących niskokosztowe czujniki jest brak jeszcze wystar-
czających doświadczeń ze stosowaniem tego typu czujników 
w systemach ITS. Urządzenia ITS muszą bowiem działać nieprze-
rwanie przez długi okres i być odpornymi na zmianę takich warun-
ków jak temperatura czy wilgotność powietrza. Pytanie o trwałość 
i odporność jest szczególnie aktualne w odniesieniu do najtańszych 
czujników niskokosztowych, których cena wynosi kilkadziesiąt USD. 
Są one przy tym zwykle wrażliwe na zmiany temperatury, stąd 
producenci często podają specjalne wzory korekcyjne [1], [2]. Inną 
słabą stroną współczesnych czujników niskokosztowych jest znacz-
na rozbieżność wskazań czujników tego samego typu względem 
siebie.  

Przed problemem kalibracji niskokosztowych czujników stęże-
nia CO stanęli autorzy artykułu podczas realizacji projektu mającego 
na celu zbudowanie system monitoringu wpływu ruchu drogowego 
na jakość powietrza i klimat akustyczny opartego na tego typu 
urządzeniach. System bazuje na sieci stacji bazowych, w którym 
zamontowane są odpowiednie czujniki niskokosztowe – stężenia 
CO, cząstek stałych oraz poziomu dźwięku. W wyniku rozeznania 
rynku i wstępnych testów przedstawionych w (7) do pomiaru stęże-
nia CO rekomendowano czujniki SGX MiCS-4514 oraz Alphasense 
CO-B4. Testy wskazały jednak na znaczne rozbieżności wskazań 
w obrębie czujników tego samego typu – rys.1. W związku z tym 
powstał pomysł zbudowania specjalnej komory klimatycznej, 
w której można by wpływać na temperaturę, wilgotność, utrzymując 
jednocześnie zwiększone zanieczyszczenie powietrza. Na omawia-
nym etapie projektu  komora pozwoliłaby na kalibrację czujników, 
a w przyszłości może zostać wykorzystana do przeprowadzania 
wielu różnorakich doświadczeń i testów. 

 

 
Rys. 1. Wyniki testowego pomiaru CO trzema czujnikami MiCS-
4514 

1. KLIMATYCZNA KOMORA BADAWCZA 

W trakcie prac nad skonstruowaniem klimatycznej komory ba-
dawczej założono, że powinna ona zapewniać przeprowadzenie 
badań w różnych warunkach, nie tylko z tych wynikających z po-
trzeb realizowanego projektu. Przyjęto bowiem, że w przyszłości 
może zajść potrzeba przeprowadzania badań elementów budowa-
nego systemu w innych warunkach środowiskowych. Bardziej uni-
wersalna komora może być przydatna także w innych pracach 
zespołu. Początkowo zastanawiano się nad zakupem gotowej, 
komercyjnej komory. Założenia dotyczące prowadzonych badań 
spełniała np. komora klimatyczna KK 115 TOP+, której dokładna 
specyfikacja została przedstawiona na stronie internetowej dystry-
butora – (2) oraz (6). Cena zakupu takiego komercyjnego rozwiąza-
nia to jednak kwota ok. 34 000 zł, co przy założonym budżecie 
projektu jest wartością zaporową. Dlatego też zdecydowano się 
zbudować we własnym zakresie komorę, która będzie w przybliże-
niu spełniać podobne warunki jak wersja komercyjna. 

1.1. Założenia konstrukcyjne  

Głównymi założeniami przy konstrukcji komory były: 
– niski koszt budowy – ze względów finansowych komora musi 

bazować na ogólnodostępnych, tanich komponentach, ewentu-
alnie sprzęcie już będącym na wyposażeniu Katedry Transportu 
ATH, 

– możliwość jednoczesnego badania większej liczby czujników – 
odpowiednio duża objętość robocza, 
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– zapewnienie odpowiedniego stopnia szczelności pozwalającego 
na utrzymanie przez pewien czas zwiększonego zadymienia ob-
jętości roboczej, 

– możliwość regulacji temperatury w zakresie -10 - +40 oC, 
– możliwość zwiększenia wilgotności powietrza. 

1.2. Budowa komory 

Do budowy komory klimatycznej wykorzystano następujące 
elementy: 
– zamrażarka SIEMENS family 11 – obudowa komory oraz ele-

ment chłodzący, 
– sterownik PLC ifm CR0403 – układ sterująco-pomiarowy, 
– wyświetlacz HMI ifm CR0451 – układ sterowania nadrzędnego, 
– mikrokomputer Arduino Leonardo – układ pośredniczący wyko-

rzystywany do obsługi termometru oraz higrometru, 
– ultradźwiękowy nawilżacz powietrza, 
– wentylator wolnoobrotowy – element zapewniający równomierny 

rozkład temperatury i wilgotności w objętości roboczej, 
– 2 żarówki z włóknem wolframowym o mocy 100W, z możliwo-

ścią zamiany na żarówki o mniejszej mocy w przypadku gdy 
wymagane byłoby spowolnienie procesu nagrzewania, 

– zasilacz 12 V DC, 
– przekaźniki z cewkami 12-voltowymi. 

Ogólny widok komory oraz jej wnętrze przedstawia rys.2. Bio-
rąc pod uwagę zakup wszystkich wymienionych powyżej elemen-
tów, można oszacować całkowity koszt sprzętowy wykonania komo-
ry na kwotę ok. 2500 zł. Schemat elektryczny komory zaprezento-
wano na rys.3. 
 

 
Rys. 2. Ogólny widok komory klimatycznej oraz jej wnętrze 
 

 
Rys. 3. Schemat elektryczny klimatycznej komory badawczej 
 

Cała komora zasilana jest z gniazda sieciowego 230 V AC po-
przez jednobiegunowy łącznik rozłączający fazę. Zasilanie dopro-
wadzone jest do zasilacza 12 V DC oraz styków przekaźników, 
poprzez które zasilane są: zamrażarka, nawilżacz, wentylator oraz 
żarówki stanowiące elementy grzejne. Urządzenia te są włączane 
poprzez wysterowanie cewek przekaźników za pomocą odpowied-

nich wyjść sterownika PLC. Wyjścia te mogą być sterowane wygod-
nie z poziomu panelu HMI. Pomiar temperatury oraz wilgotności 
wewnątrz komory realizowany jest przy pomocy zintegrowanego 
czujnika DHT21. Czujnik ten dedykowany jest do współpracy 
z urządzeniami o poziomie napięć TTL, stąd też oprócz sterownika 
PLC zastosowano mikrokomputer Arduino. Arduino zasilane jest 
napięciem 12 V DC pochodzącym ze sterownika PLC poprzez 
stabilizator 78L05. Funkcjonalnie komora podzielona jest na sekcje 
wewnętrzną oraz zewnętrzną. Wewnątrz komory umieszczone 
zostały: 
– żarówki, 
– nawilżacz powietrza, 
– elementy chłodzące zamrażarki, 
– czujnik temperatury i wilgotności. 

Na zewnątrz w skrzynce łączeniowej (rys.4.) zgrupowane są: 
– włącznik sieciowy, 
– mikrokomputer Arduino, 
– przekaźniki, 
– zasilacz 12 V DC, 
oraz w dedykowanej obudowie: 
– sterownik PLC, 
– panel HMI. 

W celu zachowania odpowiedniej szczelności połączenie czę-
ści zewnętrznej oraz wewnętrznej komory zrealizowane zostało 
poprzez dławiki kablowe. 
 

 
Rys. 4. Widok skrzynki łączeniowej oraz zewnętrznych elementów 
sterujących 
 

Podczas większości badań wykonywanych przy wykorzystaniu 
komory, w celu rejestracji wyników, stosowane są dodatkowe urzą-
dzenia takie jak: 
– komputer przenośny, 
– karta pomiarowa LabJack U12, 

dodatkowe mikrokomputery Arduino. 

1.3. Testy komory badawczej 

 
Rys. 5. Charakterystyka temperaturowa komory 
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Przed wykonaniem zasadniczych pomiarów kalibracyjnych ko-
morę poddano szeregowi testów. Przykładowe wyniki zamieszczono 
poniżej. Wykres z rys.5. przedstawia charakterystykę komory uzy-
skaną dla następującej sekwencji: grzanie – samoczynne wychła-
dzanie – chłodzenie. Dla poszczególnych odcinków wyznaczono 
proste aproksymujące, które mogą być wykorzystane dla bardziej 
zaawansowanych algorytmów sterujących wykorzystywanych 
w przyszłości. Na rys.6. zaprezentowano przykład utrzymywania 
zadanych poziomów temperatur w komorze badawczej. 
 

 
Rys. 6. Przykład utrzymania zadanych poziomów temperatur w 
komorze badawczej 
 

W celu sprawdzenia stopnia szczelności komory, czyli wykaza-
nia, że zadymienie utrzymuje się w niej przez wystarczający czas, 
przeprowadzono testy z wykorzystaniem czujników CO. Wykres 
z rys.7. przedstawia przebiegi czasowe sygnałów uzyskanych 
z czujnika Alphasense CO-B4 oraz MiCS-4514. Są to średnie jed-
nominutowe. W pierwszej fazie pomiaru wprowadzono do komory 
zanieczyszczenie powietrza (zadymienie). Proces ten zakończono 
mniej więcej w 1800. sekundzie pomiaru. Początkowo temperaturę 
w komorze podniesiono z temperatury otoczenia do około 37 oC. 
W kolejnej godzinie temperatura utrzymywała się na poziomie nieco 
ponad 35 oC. Następnie w wyniku włączenia chłodzenia spadła ona 
do około -10 oC. Po wyłączeniu chłodzenia stopniowo podnosiła się 
osiągając na końcu pomiaru wartość około 10 oC. 
 

 
Rys. 7. Test utrzymania zadymienia wewnątrz komory 
 

Uzyskane wykresy potwierdziły wystarczający stopień szczel-
ności komory. 

2. KALIBRACJA CZUJNIKÓW CO 

W przetestowanej komorze przeprowadzono kalibrację czujni-
ków do pomiaru CO, oddzielnie MiCS-4514 i Alphasense. Założono, 
że badania kalibracyjne będą wykonywane jednocześnie dla 
wszystkich posiadanych czujników tego samego typu. Czujniki 
umieszczone zostały we wstępnie zadymionej komorze badawczej. 
Sygnały z czujników były zbierane przez mikrokomputery Arduino. 
W trakcie pomiarów następowała zmiana temperatury. W pierw-
szym okresie komora została podgrzana z temperatury otoczenia do 

temperatury około 40 oC. Po kilkunastu minutach utrzymywania tej 
temperatury temperatura została obniżona do około -10 oC, by 
następnie powrócić do temperatury otoczenia. Po przeprowadzeniu 
badań została wyznaczona mediana wskazań i na jej podstawie dla 
każdego czujnika obliczony współczynnik korekcyjny. 

2.1. Kalibracja czujników MiCS-4514 

Na środkowej półce komory kalibracyjnej usytuowano 18 szt. 
czujników MiCS-4514 – (4) oraz (5). Każdy czujnik został opisany, 
a ich rozmieszczenie przedstawia schemat z rys.8., przy czym dolny 
rząd czujników znajdował się najbliżej drzwi. Po wstępnym zady-
mieniu komory przeprowadzono proces zmiany temperatury zgod-
nie z założeniami. Na wykresie z rys.9. zamieszczono uzyskane 
wskazania poziomu stężenia CO dla poszczególnych czujników. 

 

 
Rys. 8. Rozmieszczenie czujników MiCS-4514 w komorze w czasie 
testów 
 

 
Rys. 9. Wskazania czujników MiCS-4514 zarejestrowane w komo-
rze badawczej 
 

Analiza danych przedstawionych na rys.9. pozwala na wycią-
gnięcie wniosku, że czujnik 1_3 daje zdecydowanie błędne wskaza-
nia. W związku z tym został on odrzucony w dalszych rozważa-
niach. Na wykresie z rys.10. pozostawiono zatem przebiegi stężeń 
rejestrowanych przez pozostałe czujniki i dodano przebieg odpo-
wiadający medianie wskazań. 
 

 
Rys. 10. Wskazania czujników MiCS-4514, dla których przeprowa-
dzono kalibrację oraz przebieg mediany ich wskazań 
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W procesie kalibracji wyznaczano wartości współczynnika, któ-
ry będzie dodawany do wskazań danego czujnika. Do rozwiązania 
problemu zastosowano nieliniowa metodę GRG (uogólnionego 
zredukowanego gradientu), która jest przydatna głównie w przypad-
ku zagadnień o charakterze gładkim i nieliniowym. W trakcie obli-
czeń poszukiwano minimum sumy kwadratów odległości pomiędzy 
wskazaniem danego czujnika a medianą wyznaczonych dla kolej-
nych kwadransów. Sformułowane zagadnienie było zagadnieniem 
bez ograniczeń. W tabeli 1 przedstawiono wartości współczynników 
korekcyjnych dla poszczególnych czujników, a na wykresie z rys.11. 
skorygowane wskazania czujników i wyjściowy przebieg mediany 
(identyczny z przebiegiem zamieszczonym na rys.10.).  
 

 
Rys. 11. Przebiegi skorygowanych wskazań czujników MiCS-4514 
oraz wyjściowej mediany 
 

Tab. 1. Wartości współczynników korekcyjnych  
dla czujników MiCS-4514   

czujnik 1_1 1_2 1_4 1_5 1_ 6 1_7 

współczynnik 5,4901 6,2534 -0,9501 -1,5043 -3,8379 3,2135 

czujnik 1_8 1_9 1_10 1_11 1_12 3_1 

współczynnik 1,0832 -1,864 -1,1017 -0,3189 -3,1053 3,4710 

czujnik 3_2 3_3 3_4 3_5 3_6  

współczynnik 1,1916 1,3638 -2,2580 2,4407 -4,6324  

2.2. Kalibracja czujników Alphasense CO-B4 

W sposób analogiczny przeprowadzono kalibrację czujników 
Alphasense CO-B4 – (1). Na rys.12. przedstawiono rozmieszczenie 
15 szt. czujników w komorze kalibracyjnej (ponownie dolny rząd 
ustawiony jest najbliżej drzwi komory). Z kolei wykres z rys.13. 
przestawia otrzymane wyniki wskazań.  
 

 
Rys. 12. Schemat rozmieszczenia czujników Alphasens CO-B4 w 
komorze badawczej 

 

 
Rys. 13. Wskazania czujników Alphasense CO-B4 zarejestrowane 
w komorze badawczej 
 

W przypadku dwóch czujników Alphasense CO-B4 stwierdzono 
mało wiarygodne pomiary. Chodzi o czujniki 2_3 i 2_5, które wyco-
fano z dalszych analiz. Na rys.14. zamieszczono zatem przebiegi 
zarejestrowanych wskazań dla pozostałych trzynastu czujników 
oraz ich medianę. 
 

 
Rys. 14. Wskazania czujników Alphasense CO-B4, dla których 
przeprowadzono kalibrację oraz przebieg mediany wskazań 

 

Wartości współczynników korekcji wyznaczono w analogiczny 
sposób jak w przypadku czujników MiCS-4514 i zestawiono w tabe-
li 2. Wykres z rys.15. prezentuje natomiast skorygowane przebiegi 
wskazań czujników i wyjściową medianę. 
 

 
Rys. 15. Przebiegi skorygowanych wskazań czujników Alphasense 
CO-B4 oraz wyjściowej mediany 

 

Tab. 2. Wartości współczynników korekcyjnych dla czujników  
Alphasense CO-B4 

czujnik 1_1 1_2 1_3 1_4 1_ 5 

współczynnik -0,8922 -0,1278 0,0744 0,3552 2,6772 

czujnik 1_6 2_1 2_2 2_4 2_6 

współczynnik -0,6635 0,2188 -0,3592 1,9618 1,9934 

czujnik 3_1 3_2 3_3   

współczynnik -0,3691 0,5634 -1,1826   
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PODSUMOWANIE 

Przedstawiona w artykule klimatyczna komora badawcza prze-
szła pomyśle testy i posłużyła autorom do kalibracji niskokoszto-
wych czujników CO. Założenia poczynione przy budowie komory, 
a przede wszystkim zastosowanie do jej sterowania sterownika PLC 
pozwala na jej wykorzystywanie w różnorodnych badaniach w przy-
szłości. Aktualnie prowadzone są w niej badania mające określić 
wpływ zmian temperatury na pracę mikrokomputerów Arduino oraz 
Raspberry Pi.  

Zaprezentowana natomiast kalibracja niskokosztowych czujni-
ków CO potwierdziła, że proces ten wpływa korzystnie na korelacje 
wskazań czujników tego samego typu. Jednocześnie zauważono, 
że niektóre egzemplarze czujników od samego początku dają od-
czyty co najmniej mało wiarygodne. Wydaje się więc, że przynajm-
niej na obecnym etapie ich rozwoju, przed ich zastosowaniem 
w systemach ITS powinny być one poddane procesowi weryfikacji, 
który następnie powinien być okresowo powtarzany. 
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Calibration studies of concentration sensors  
in the climate chamber 

This article presents the construction and tests of a sim-

ple climate chamber used for testing elements in variable 

temperature and humidity. There is also possible pre-smoked 

the working space of the chamber. Authors used this cham-

ber to calibrate low-cost CO sensors. These sensors are part 

of monitoring system for air quality and acoustic climate. 
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