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Streszczenie: Świat techniki rozwija się w szalonym tempie. 
Wszechobecna informatyzacja wkracza w miejsca do tej pory 
niedostępne. Automatyzacja procesu pomiarowego, wykorzystanie 
systemów komputerowych w procesie pomiarowym jest dostępne na 
wielu płaszczyznach, od najbardziej tradycyjnych interfejsów 
pomiarowych (RS 232C, IEEE- 488) przez łącza bezprzewodowe 
(Bluetooth), sieć internetową lub GSM. Dostępne obecnie na rynku 
telefony komórkowe posiadają możliwości komputera. Wydaje się 
realne sterowanie procesem pomiarowym z poziomu telefonu. Świat 
się zmienia, również technika pomiarowa się rozwija. Jak w takim 
otoczeniu należy przedstawiać podstawowe problemy metrologiczne? 
Należy się odwoływać do tradycyjnych metod lub przyrządów czy 
próbować łączyć nowoczesność z przeszłością? W Katedrze 
Metrologii i Systemów Diagnostycznych Politechniki Rzeszowskiej 
zostały opracowane aplikacje w środowisku LabVIEW, które 
pozwalają przedstawić tematykę podstawowych zagadnień 
związanych z metrologią w sposób ciekawszy dla dzisiejszego 
studenta. Nie oznacza to odejścia od typowych metod i przyrządów. 
Aplikacje mają za zadanie wzbogacić proces dydaktyczny, 
zainteresować studenta systemami pomiarowymi, metrologią.  
W artykule zostaną przedstawione przyrządy wirtualne, 
odpowiadające tradycyjnym przyrządom pomiarowym,  
m. in. woltomierz analogowy i woltomierz cyfrowy. 

 
Słowa kluczowe: przyrząd wirtualny, miernik analogowy, graficzne 
środowisko programowania, proces dydaktyczny. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Rzeszowskiej na wszystkich kierunkach studiów inżynierskich 
są prowadzone przedmioty z zakresu metrologii. W bieżącym 
roku zaczęły obowiązywać Krajowe Ramy Kwalifikacji 
(KRK), dlatego należało się przyjrzeć dotychczasowym 
programom nauczania metrologii pod innym kątem. Ważnym 
elementem tego procesu było określenie umiejętności, jakie 
powinien posiadać student po ukończeniu modułu kształcenia  
z zakresu metrologii elektrycznej i elektronicznej. 

Do czasu wprowadzenia KRK istniały minima 
programowe określane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Liczba godzin nauczania metrologii była 
zróżnicowana dla poszczególnych kierunków studiów [1]. Na 
WEiI Politechniki Rzeszowskiej najwięcej godzin z przedmiotu 
metrologia mają studenci kierunku elektrotechnika (W60, L60), 
najmniej studenci kierunku automatyka i robotyka oraz 
kierunku informatyka (W30, L15). Treści przekazywane 
studentom na wszystkich kierunkach powinny być zbliżone). 
Istotny jest, zatem właściwy dobór treści oraz sposób ich 
przekazywania, odpowiednio dla każdego kierunku studiów. 

Jak w takiej rzeczywistości przedstawić podstawy 
metrologii [2]? Jakie przyrządy powinien obsługiwać 
przyszły inżynier, czy tylko nowoczesną aparaturę, czy 
również przyrządy analogowe (rys. 1)? 

 

 
 

Rys. 1. Przyrządy pomiarowe wykorzystywane do pomiarów 
 
W obecnym świecie młody człowiek korzysta 

codzienne z komputera, Internetu, telefonu komórkowego, 
który tak naprawdę niewiele różni się od komputera. Dla 
takiego studenta wszystko, co nie jest związane 
z komputerem jest „stare” i niepotrzebne. Czy to oznacza, że 
nie należy o tym uczyć? 
 
2. WIRTUALNE PRZYRZ ĄDY POMIAROWE  
 
2.1. Przyrządy analogowe – podstawowe definicje 
 

W technice pomiarowej przyrządy analogowe są 
stosowane do dnia dzisiejszego, na pewno w mniejszym 
stopniu niż przyrządy cyfrowe.  

Istotna jest znajomość podstawowych pojęć, takich jak: 
stała podziałki miernika analogowego [3]: 
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gdzie: nX  – znamionowy zakres pomiarowy,  

nα  – znamionowe wychylenie wskazówki. 
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Maksymalny dopuszczalny błąd bezwzględny przyrządu 
analogowego wyznaczany na wybranym zakresie pomiarowym: 
 

 nX X
kl

100
±=∆  (2) 

 
gdzie: kl  – klasa przyrządu pomiarowego. 
 
Maksymalny dopuszczalny błąd względny pomiaru miernika 
analogowego: 
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gdzie: mX  – wartość zmierzona. 

Wykorzystanie na zajęciach laboratoryjnych przyrządów 
analogowych umożliwia przedstawienie powyższych pojęć. 
Ponadto zastosowanie przyrządów analogowych pozwala na 
omówienie błędów systematycznych metod pomiarowych 
(metoda techniczna pomiaru rezystancji, błąd systematyczny 
w pomiarach napięcia stałego).  
 
2.2. Przyrządy wirtualne, jako narzędzie do omówienia 

błędów systematycznych 
 

W Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych 
opracowano przyrządy wirtualne, imitujące rzeczywisty 
woltomierz analogowy i woltomierz cyfrowy, w celu 
omówienia zagadnień związanych z błędami systematycznymi 
w pomiarach napięcia stałego  [4].  

Błąd systematyczny w pomiarze napięcia stałego źródła  
o rezystancji wewnętrznej rwe woltomierzem o rezystancji 
wewnętrznej Rv można określić zależnością [3]: 
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gdzie: Uv  – wskazanie woltomierza. 

Na rysunku 2 przedstawiono panel czołowy programu 
imitujący typowy woltomierz analogowy magnetoelektryczny 
typu TLME-2 wyprodukowany w fabryce mierników ERA. 

 

 
 

Rys. 2. Panel programu imitującego miernik analogowy [4] 
 

Wykorzystanie środowiska programowania LabVIEW 
umożliwiło stworzenie przyrządu wirtualnego 
przypominającego wyglądem tradycyjny przyrząd analogowy. 
Przyrząd wirtualny (ang. Virtual Instrument) jest nazwą 
każdego programu wykonanego w środowisku programowania 

LabVIEW [5, 6]. W opracowanej aplikacji miernika 
analogowego istnieje możliwość wyboru zakresu 
pomiarowego tak, jak w tradycyjnym przyrządzie. Wygląd 
aplikacji został tak zaprojektowany, aby jak najwierniej 
przypominał miernik rzeczywisty.  

Studenci mogą się zapoznać ze sposobem doboru 
zakresu pomiarowego do wartości mierzonej.  
W woltomierzu analogowym wartość rezystancji 
wewnętrznej przyrządu zależy od wyboru zakresu.  
W dokumentacji technicznej jest podany znamionowy prąd 
na wybranym zakresie pomiarowym (Tab.1)  

 
Tabela 1. Zestawienie danych katalogowych woltomierza 
analogowego 

 
 

Zakres pomiarowy 
Pobór 
prądu 

Rezystancja 
wewnętrzna 

1 1,5 V 500 Ω 
2 3 V 1 kΩ 
3 7,5 V 2,5 kΩ  
4 15 V 5 kΩ 
5 30 V 10 kΩ 
6 75 V 

3 mA 

25 kΩ 
 

W przypadku przyrządu cyfrowego rezystancja 
wewnętrzna przyrządu wynosi około Rv = 10 MΩ, dlatego 
błąd systematyczny można pominąć w obliczeniach. Panel 
aplikacji imitującej miernik cyfrowy V543 przedstawiono na 
rysunku 3. Zastosowanie omówionych przyrządów 
wirtualnych na zajęciach laboratoryjnych pozwala zapoznać 
studentów z treściami niezbędnymi w procesie kształcenia,  
a także zwiększa możliwość analizy wpływu rezystancji 
wewnętrznej woltomierza na wartość błędu 
systematycznego. 

 

 
 

Rys. 3. Panel programu imitującego miernik analogowy [4] 
 

 Omówiony w tym rozdziale przyrząd wirtualny 
imitujący woltomierz analogowy, nie jest miernikiem 
analogowym. Swoim wyglądem przypomina jedynie 
przyrząd analogowy nie zawiera przetwornika, a wyniki na 
wyświetlaczu pochodzą z symulowanego źródła napięcia. 

 
 

3. APLIKACJA DO AUTOMATYCZNEGO POMIARU 
NAPIĘCIA MIERNIKIEM ANALOGOWYM 

 
Miernik analogowy nie posiada żadnego interfejsu 

pomiarowego, dlatego do sprzężenia z systemem 
pomiarowym wykorzystano kamerę PLEOMAX PWC-3900 
Pleo Cam II. Obraz zarejestrowany za pomocą kamery 
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internetowej zostaje zapisany w pliku graficznym, a następnie 
przetworzony w graficznym środowisku programowania 
LabVIEW. Aplikacja sprawdza/wykrywa położenie wskazówki 
na mierniku analogowym oraz określa zakres pomiarowy na 
podstawie położenia i oznaczenia zacisków. 

Na rysunku 4 przedstawiano schemat blokowy 
odpowiedzialny za odczyt obrazu z kamery podłączonej do 
systemu pomiarowego. 

 

  
 

Rys. 4. Schemat blokowy realizujący obsługę kamery [7] 
 
Przyrząd wykorzystany do badań to analogowy woltomierz 

magnetoelektryczny firmy Era o zakresach pomiarowych: 
1,5 V, 3 V, 7,5 V. Panel opracowanej w ramach pracy 
dyplomowej aplikacji przedstawiono na rysunku 5. 

 

 
 

Rys. 5. Panel programu do automatycznego pomiaru napięcia 
miernikiem analogowym [7] 

 
Do określenia wyboru zacisków woltomierza zastosowano 

analizę obrazu wykorzystującą dopasowanie do wzorca. 
Metoda dopasowywania wzorców (ang. template matching) 
znajduje zastosowanie w rozpoznawaniu charakterystycznych 
elementów obrazu. Polega ona na porównaniu analizowanego 
obrazu z wzorcem. Wynikiem tej metody jest funkcja 
podobieństwa.  

Metoda Template Matching w swoim działaniu zakłada 
istnienie dwóch macierzy. Macierz pierwsza jest macierzą 
wzorca g[i,j]. Powstaje ona wskutek zapisania wzorca  
w postaci cyfrowej. Druga macierz f[i,j] jest cyfrowym 
odwzorowaniem badanego obrazu. Wyszukiwanie polega na 
porównywaniu wartości intensywności w szablonie  
z wartościami w obrazie [8]. Wymagane jest zdefiniowanie 
miary podobieństwa, gdyż rzadko zdarza się, aby dopasowanie 
wzorca do obrazu było idealne. Ważnym elementem  
w wykrywaniu obiektów na podstawie wzorca jest konieczność 
utworzenia bazy wzorców, z którymi będzie porównywany 
badany obraz. W przypadku, gdy występuje 
prawdopodobieństwo, że wyszukiwany obiekt nie będzie 
widoczny w całości lub któraś z jego części będzie zaszumiona, 
należy wówczas wybrać charakterystyczny fragment obiektu i 
potraktować go, jako wzorzec całego obiektu. W zestawie 

narzędzi NI Vision Development znajduje się specjalny 
program służący do tworzenia wzorców o nazwie NI Vision 
Template Editor. Można w nim tworzyć własne wzorce, a 
także edytować wcześniej stworzone [9].  

Do określenia położenia wskazówki wykorzystano 
natomiast najbardziej użyteczny kształt tj. linie proste, które 
można wyznaczyć, używając transformaty Hough’a. Prosta 
może być przedstawiona, jako kąt nachylenia θ  
i odległość od początku układu współrzędnych opisana,  
jako ρ (rys. 6). 

 

 
 

Rys. 6. Parametry prostej [10] 
 
Określoną w ten sposób prostą opisuje wzór: 
 
 ρ = x cos (θ) + y sin (θ) (5) 
 
Parametry θ oraz ρ jako współrzędne tworzą zbiór punktów 
w układzie współrzędnych (θ, ρ), w którym prosta będzie 
reprezentowana przez punkt (rys. 6). Taki układ 
współrzędnych jest nazywany przestrzenią Hougha [10]. 

W opracowanej aplikacji do pomiaru napięcia 
zastosowano odpowiedni sub-VI odpowiedzialny za 
wykrycie wskazówki miernika analogowego (rys. 7). 

 

 
 

Rys. 7. Ikona z palety VISIO sub-VI odpowiedzialnego za 
wyszukiwanie krawędzi prostych 

 
Analiza położenia wskazówki oraz informacja  

o wyborze zakresu, odczytana na podstawie zacisków 
woltomierza, pozwala na określenie poszukiwanej wartości 
napięcia stałego (rys. 8). 
 

 
 

Rys. 8. Schemat blokowy aplikacji określającej zakres 
pomiarowy i wartość końcową [7] 

 
Opracowana aplikacja współpracuje z woltomierzem  

o zakresie 1,5/3/7,5 V. Dla prawidłowego działania aplikacji 
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ważne jest stałe umieszczenie kamery internetowej nad 
pracującym miernikiem analogowym. Aby była możliwa 
identyfikacja zakresu pomiarowego kamera jest umieszczona 
pod stałym kątem.  

 
4. PODSUMOWANIE 

 
W Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych 

Politechniki Rzeszowskiej zostały opracowane aplikacje 
w środowisku LabVIEW, które pozwalają przedstawić 
tematykę zagadnień związanych z przyrządami analogowymi  
w sposób przyjazny dla studenta. Nie oznacza to odejścia od 
tradycyjnych metod i przyrządów pomiarowych. Ich 
zastosowanie ma za zadanie wzbogacić proces dydaktyczny  
i zainteresować tematyką systemów pomiarowych. W artykule 
zaprezentowane zostały przyrządy wirtualne odpowiadające 
tradycyjnym przyrządom pomiarowym, m.in. woltomierz 
analogowy i woltomierz cyfrowy, które są wykorzystane na 
zajęciach dydaktycznych dla studentów pierwszego roku 
studiów. Omówione przyrządy wirtualne nie współpracują  
z rzeczywistym źródłem napięcia stałego, nie posiadają 
żadnego przetwornika, są przyrządami wirtualnymi. Ponadto 
zaprezentowano sposób podłączenia przyrządu analogowego do 
systemu pomiarowego. Jako interfejs zaproponowano 
zastosowanie prostej kamery internetowej wraz 
z oprogramowaniem. Takie rozwiązanie pozwala wprowadzić 
do komputerowego sytemu pomiarowego danych  
z przyrządu analogowego. Czy taki przyrząd wirtualny jest 
jeszcze przyrządem analogowym? Wydaje się, że tak, ponieważ 
ustrój tego przyrządu pozostaje analogowym, zatem 
opracowany w środowisku LabVIEW wirtualny przyrząd może 
być analogowy. 
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IF THE ANALOG METER CAN BE VIRTUAL INSTRUMENT? 
 

The automated measuring process (using connection with the computer system) is available at different levels - from 
the most traditional measuring interface (RS 232C, IEEE- 488) by wireless links (Bluetooth) up to Internet network or GSM. 
Currently, the mobile phones available on the market have capabilities of the computer, thus it is possible to control 
measuring process using such device. The fundamental question is if the basic metrological problems should be provided in 
such environments or if we should teach using traditional methods, tools or try to combine modernity with the past? 

The applications in the LabVIEW environment have been elaborated in the Department of Metrology and Diagnostic 
Systems at Rzeszow University of Technology which allow to provide the basic metrology problems in the more interesting 
way for today's student. The method of connection of analog meter to the measuring system is also presented in this paper. A 
simple webcam with adequate software is proposed as the interface. Such solution allows to transmit the measurement data 
from the analog meter to the computer system. This software application can control the camera, straight detector and 
identify object based on the template. The application allows to automatically measure the value indicated on the analog 
meter. It can be used in training process. 

 
Keywords: the virtual analogy meter, graphical programming environment, training process. 


