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Streszczenie 

Ka dy system bezpiecze stwa zainstalowany w obiekcie powinien posiada  podsystem 

sygnalizacji po aru. Aby taki podsystem móg  wykonywa  swoje zadania z okre lonym 

prawdopodobie stwem zdatno ci powinien posiada  optymaln  struktur  wewn trzn . W artykule 

zaproponowano, na podstawie symulacji komputerowej, okre lon  struktur  czujki temperatury, 

która wchodzi w sk ad systemu ochrony obiektu. Dla optymalnej struktury czujki temperatury 

zaproponowano rozwi zanie uk adowe gwarantuj ce wymagan  czu o  oraz 

prawdopodobie stwo zdatno ci. 

 

S owa kluczowe: system bezpiecze stwa, czujka temperatury, symulacja komputerowa. 

 

OPTIMALISATION OF STRUCTURE OF RELIABLE TEMPERATURE SENSOR  

IN A SECURITY SYSTEM 

 

Summary 

Each security system installed in an object should have a sub-system of fire security. Such  

a system should have an optimal internal structure so that it could perfrom its operation with  

a defined probability of avoioding damage. On the basis of computer simulation, the article 

proposes optimal structure of temperature sensor, which is part of a secured object. For an optimal 

structure of a temperature sensor, a project was proposed increasing sensibility and probability of 

avoiding damage. 

 

Keywords:security system, temperature sensor, computer simulation. 

 

1.WST P 

Najogólniej system bezpiecze stwa mo na 

zdefiniowa  jako system detekcji zagro e  

i przeciwdzia ania destrukcyjnym procesom. Jest to 

zespó  rodków technicznych i zasad post powania 

maj cy na celu zapewnienie stanu bezpiecze stwa 

okre lonego obiektu (cz owieka lub mienia) 

w przestrzeni i zachowanie jego substancji. 

Oddzia ywanie na system bezpiecze stwa 

wymusze  zewn trznych (napad, w amanie, po ar, 

itp.) lub wewn trznych (po ar, kradzie , itp.) musi 

wywo a  jego zadzia anie. Prawid owe dzia anie 

systemu bezpiecze stwa zale y od wielu zmiennych 

(np. czynników elektromagnetycznych, 

klimatycznych, mechanicznych; zasileniowych, 

uszkodze  poszczególnych elementów wchodz cych 

w sk ad systemu itd.). Sygna  wyj ciowy systemu 

bezpiecze stwa powinien by  dwustanowy: 0 – brak 

zagro e  i system bezpiecze stwa jest zdatny, 1 – 

wyst puj  zagro enia lub system jest niezdatny. 

Dlatego bardzo wa nym zagadnieniem w systemach 

bezpiecze stwa jest dozorowanie stanu 

poszczególnych cz ci sk adowych systemu (np. 

czujek, kamer, central alarmowych, systemów 

kontroli dost pu, zasilaczy) i dostarczanie informacji 

o ich stanie. Posiadanie tej informacji pozwala 

operatorowi systemu na natychmiastow  napraw  

niezdatnych elementów, wymian  lub w czenie 

urz dze  rezerwowych do pracy. Aby system 

bezpiecze stwa pracowa  bezawaryjnie powinien 

posiada  odpowiedni  struktur  niezawodno ciow . 

W systemie tym do sygnalizacji powstania po aru 

stosowane s  czujki temperatury. Powinny one 

wytwarza  na swoim wyj ciu sygna  alarmowy po 

przekroczeniu okre lonej temperatury panuj cej np. 

w pomieszczeniu. Aby czujka temperatury 

prawid owo okre la a temperatur  oraz charakter jej 

zmian powinna charakteryzowa  si  okre lon  

czu o ci . Czu o  w przypadku bezstykowego 

pomiaru temperatury, za pomoc  elementów 

elektronicznych, mo na zdefiniowa  jako stosunek 

zmiany warto ci napi cia wyj ciowego na elemencie 

pomiarowym do wywo uj cej t  zmian  

temperatury. Celem pracy jest zaproponowanie 

optymalnego rozwi zania pojedynczej czujki – 

nadzoruj cej okre lone pomieszczenie – pod 

wzgl dem czu o ci oraz struktury 

niezawodno ciowej. W tym celu przeprowadzono 

symulacj  temperaturow  za pomoc  programu 

SPICE dla ró nych struktur niezawodno ciowych 

czujek oraz obliczono ich czu o ci. Dla optymalnej 
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czujki temperaturowej (charakteryzuj cej si  

maksymalnym prawdopodobie stwem zdatno ci 

zadaniowej oraz maksymaln  czu o ci ) 

zaproponowano rozwi zanie uk adowe. Przyj ty 

elektroniczny uk ad pomiaru temperatury zosta  

poddany badaniom niezawodno ciowym 

polegaj cym na obserwacji zmian czu o ci czujki 

pod wp ywem uszkodzenia poszczególnych 

segmentów mierz cych temperatur .   
 

2. PRZECIWPO AROWY AUTOMATYCZNY 

SYSTEM BEZPIECZE STWA 
 

Automatyczne urz dzenie sygnalizacji 

po arowej (AUSP), stanowi ce cz  systemu 

bezpiecze stwa, ma za zadanie mo liwie wczesne 

wykrywanie po aru oraz sygnalizowanie 

i alarmowanie o nim w celu podj cia odpowiednich 

dzia a , takich jak: ewakuacja ludzi i mienia, 

wezwanie stra y po arnej za pomoc  systemów 

transmisji alarmu oraz automatycznego 

uruchomienia procesów gaszenia. W sk ad tego 

urz dzenia wchodz  nast puj ce podstawowe 

elementy: centrala sygnalizacji po arowej wraz 

z systemem zasilania w energi  elektryczn , 

automatyczne czujki po arowe, nieautomatyczne 

czujki po arowe zwane potocznie r cznymi 

ostrzegaczami po aru, urz dzenia transmisji 

sygna ów alarmu oraz sygnalizatory alarmowe [2]. 

AUSP dzia a prawid owo wtedy, gdy jest 

wyposa ony w okre lon  czujk , która dokonuje 

pomiaru temperatury. Temperatura jest jedn  

z wa niejszych wielko ci charakteryzuj cych wiele 

procesów, w tym proces powstawania po aru. 

Pomiar temperatury metodami elektrycznymi, 

wykazuje wiele zalet, do których mo na zaliczy : 

atwo  przetwarzania, wzmacniania 

i przekazywania sygna ów pomiarowych. 

Wprowadzenie techniki cyfrowej umo liwi o nie 

tylko przesy anie danych pomiarowych nieomal bez 

zak óce , ale dodatkowo umo liwi o akwizycj  

i u atwi o sterowanie procesem. Przyk adowy uk ad 

do pomiaru temperatury metodami elektrycznymi 

przedstawiono jak na rys. 1. Jako czujki pomiarowe 

mog  by  u yte: 

rezystancyjne przetworniki temperatury, 

pó przewodnikowe przetworniki temperatury, 

przetworniki termoelektryczne (termopary). 
 

zasilenie

Obiekt zabezpieczany
Przetwornik A/C

Przetwornik

wtórny

 

Rys.1. Schemat uk adu pomiaru temperatury 

 w systemie bezpiecze stwa 
 

Parametrycznymi przetwornikami temperatury s  

z cza pó przewodnikowe. Napi cie przewodzenia 

z cza jest funkcj  temperatury. Je eli pr d p yn cy 

przez z cze ma sta  warto , to zmiana napi cia 

przewodzenia diody krzemowej jest w przybli eniu 

proporcjonalna do temperatury z cza. Z cze 

pó przewodnikowe stosuje si  do pomiaru 

temperatury w zakresie (-50 +150)°C. Stosowane 

do pomiaru temperatury diody mog  by  

spolaryzowane w kierunku przewodzenia lub 

zaporowym. W przypadku spolaryzowania diody w 

kierunku przewodzenia napi cie z cza osi ga 

warto  bariery potencja u – dla krzemu wynosi ona 

oko o 0,7 [V], a dla germanu oko o 0,2 [V]. 

Warstwa zaporowa zostaje zlikwidowana, no niki 

wi kszo ciowe (dziury i elektrony) swobodnie 

przep ywaj  przez z cze. Warto  tego napi cia 

zwanego dyfuzyjnym mo na obliczy  wg wzoru: 

2
ln

i

dA
D

n

NN

q

kT
U                         (1) 

gdzie: q - adunek elektronu, k - sta a Boltzmana, T - 

temperatura bezwzgl dna [K], NA - koncentracja 

akceptorów, Nd - koncentracja donorów, ni - 

koncentracja samoistna pó przewodnika. 

Sta a kT/q = UT nosi nazw  potencja u 

elektrokinetycznego, który zale y od temperatury  

i dla T = 300 [K] wynosi UT = 26 [mV]. 

Charakterystyk  napi ciowo-pr dow  diody 

pó przewodnikowej opisuje równanie: 

]1)[exp(
T

F
RF

U

U
II                   (2) 

gdzie: IF - pr d diody w kierunku przewodzenia, IR - 

pr d z cza który p ynie w kierunku zaporowym 

przy doprowadzeniu napi cia o polaryzacji 

wstecznej. Przy za o eniu, e IF IR mo na zapisa  

równanie: 

 

R

F
TF

I

I
UU ln                          (3) 

czyli: 

R

F
F

I

I

q

k
TU ln   lub 

T
F S

T

U
       (4) 

Dla wi kszo ci diod krzemowych 

temperaturowy wspó czynnik zmian napi cia 

wynosi oko o ST = 2[mV/K]. 

Ze wzgl du na swoj  budow  wewn trzn  

tranzystor bipolarny jest elementem  

o charakterystyce zale nej od temperatury, napi cie 

baza-emiter maleje o oko o 2[mV/K]. Na rys. 2a 

tranzystor w uk adzie diodowym pracuje przy 

sta ym pr dzie. Uzyskuje si  wtedy zale no  
temperaturow  napi cia baza-emiter przedstawion  

na rys. 2b.  

W temperaturze pokojowej napi cie UBE osi ga 

warto  oko o 600 [mV]. Przy wzro cie temperatury 

o 100 [K] maleje o 200 [mV], a przy spadku 

temperatury odpowiednio wzrasta. Wspó czynnik 

temperaturowy wynosi wi c: 

 ]/[%3,0 K
TU

U

BE

BE .   (5) 
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I=const

UBE

UBE[mV]

T[K]

200

600

800

400

100 400300200

+
a) b)

600

Rys. 2.Tranzystor w uk adzie diodowym. Zale no  napi cia baza-emiter od temperatury 

Rozrzut napi  przewodzenia  

i wspó czynników temperaturowych tranzystorów 

jest dosy  znaczny. Z tego wzgl du pojedyncze 

tranzystory stosuje si  obecnie do pomiarów 

temperatury tylko w przypadku niewielkich 

wymaga  co do dok adno ci. Lepszym 

rozwi zaniem s  uk ady których zasada pracy 

oparta jest na pomiarze ró nicy napi  UBE dwóch 

tranzystorów pracuj cych przy ró nych pr dach.  

 

3. OPTYMALIZACJA STRUKTURY 

 NIEZAWODNO CIOWEJ CZUJKI 

 TEMPERATURY 

 

System bezpiecze stwa powinien wykonywa  

swoje zadania z mo liwie wysok  niezawodno ci , 

dlatego powinien posiada  optymaln  struktur .  

W systemie spotyka si  najcz ciej obiekty, które 

maj  struktur  szeregow , równoleg , szeregowo-

równoleg , równoleg -szeregow . Stosowanie 

okre lonej struktury w systemie bezpiecze stwa 

podyktowane jest klas  chronionego obiektu. 

Podstawowymi czynnikami, które maj  wp yw na 

zastosowan  przez projektanta zabezpiecze , klas  

systemu alarmowego s : stopie  zagro enia osób 

i ewentualnie mo liwa wielko  szkód, naturalna 

odporno  obiektu chronionego na niesprzyjaj ce 

oddzia ywanie czynników zewn trznych. Im 

wi kszy stopie  zagro enia oraz surowsze warunki 

rodowiskowe, tym wy szej klasy powinien by  

system alarmowy.  

Wed ug normy PN-93/E-08390/14 elektroniczne 

systemy podzielono na cztery klasy, od SA1 do 

SA4. W ka dej z tych klas znajduj  si  czujki 

temperaturowe, których zadaniem jest 

informowanie o wyst pieniu po aru w ochranianym 

obiekcie. Aby ca y system bezpiecze stwa móg  

wype nia  swoje zadanie nale y zoptymalizowa  

struktur  po cze  oraz zapewni  niezawodne 

dzia anie pojedynczej czujki temperatury. 

Przyk adowe po czenia czujek w ochranianym 

obiekcie przy pomocy systemu nieadresowalnego 

z liniami promieniowymi przedstawiono na rys. 3. 

Po ar lub uszkodzenie czujki znajduj cej si  w linii 

dozoruj cej pomieszczenie powoduje wywo anie 

alarmu w centrali sygnalizacyjnej. Je eli linia 

alarmowa obejmuje pojedyncze pomieszczenie 

(linie 1-4) to centrala alarmowa okre li, w którym 

pomieszczeniu wyst pi o zdarzenie. Natomiast 

je eli linia obejmuje kilka pomieszcze  (jak 

w przypadku linii nr 5) to nie mo na jednoznacznie 

okre li , w którym pomieszczeniu wyst pi o 

uszkodzenie lub po ar. Wa nym problemem 

w projektowaniu systemu bezpiecze stwa jest 

zaproponowanie takiej struktury 

niezawodno ciowej czujki, aby do centrali 

alarmowej dociera y informacje o po arze 

w ochranianym obiekcie (np. informacja cyfrowa 

w postaci 0-brak po aru, 1-po ar) oraz o stanie 

technicznym czujki (np. zmniejszenie si  czu o ci, 

spadek napi cia zasilaj cego, zmiana pr du 

zasilaj cego itp). W opracowaniu przedstawiono 

ró ne struktury pojedynczej czujki temperatury 

zwi kszaj ce jej niezawodno  oraz czu o . Jako 

czujki zosta y wykorzystane elementy 

pó przewodnikowe – dioda lub tranzystor. 

 

4. PROJEKT UK ADOWY ROZWI ZANIA 

OPTYMALNEJ CZUJKI 

 

Optymalizacja wewn trznej struktury czujki 

temperatury pod wzgl dem niezawodno ciowym 

oraz czu o ciowym zosta a przeprowadzona przy 

zastosowaniu symulacji komputerowej za pomoc  

programu SPICE. Program ten umo liwia 

symulacj  zachowania si  elementów 

elektronicznych takich jak dioda czy tranzystor 

w ró nych temperaturach. 

Badaniom poddano wybrane struktury (rys. 4) 

niezawodno ciowe, od najprostszych (pojedynczy 

element pó przewodnikowy), do bardziej z o onych 

(np. po czenie szeregowo-równoleg e elementów 

pó przewodnikowych). Dla wybranych struktur 

niezawodno ciowych okre lono czu o  

temperaturow  czujki. Czu o  zdefiniowano jako 

stosunek przyrostu napi cia wyj ciowego czujki do 

wywo uj cej t  zmian  temperatury (rys. 5). 
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Legenda:      r czny ostrzegacz po aru             czujka 1/1 nr linii/nr czujki

 

Rys. 3. Przyk ad systemu bezpiecze stwa z nieadresowalnymi dozoruj cymi liniami promieniowymi 
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Rys. 4. Przyk ady struktur niezawodno ciowych czujek temperatury 
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Rys. 5. Wybrane struktury niezawodno ciowe czujek temperatury (a, b) oraz przebieg zmian napi cia  

wyj ciowego w funkcji wymuszenia w postaci zmiany temperatury struktury 
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Dla ró nych po cze  elementów 

pó przewodnikowych mierz cych temperatur  

w czujce obliczono czu o  oraz nieuszkadzalno , 

co zosta o przedstawione w tab. 1. Za o ono, e 

intensywno  uszkodze  jest sta a (t) =  = const, 

a prawdopodobie stwo zdatno ci elementów 

pó przewodnikowych podlega rozk adowi 

wyk adniczemu. Dla rzeczywistych elementów 

pó przewodnikowych warto ci intensywno ci 

uszkodze   s  nast puj ce:  

– dla tranzystora BC 108  = 6,3*10-6 [1/h]; 

– dla diody krzemowej  = 1*10 –6 [1/h]. 

W obliczeniach warto ci prawdopodobie stwa 

zdatno ci za o ono e elementy pó przewodnikowe 

tworz ce struktur  czujki b d  eksploatowane przez 

czas t = 17 520 h (odpowiada to czasowi 

eksploatacji równemu 2 lata). 

Ze wzgl du na ró ne warto ci czu o ci oraz 

nieuszkadzalno ci R(t) za o ono e w systemie 

bezpiecze stwa powinna znajdowa  si  czujka 

posiadaj ca maksymaln  warto  R(t). Optymalna 

czujka powinna wi c posiada  diody jako elementy 

pó przewodnikowe mierz ce temperatur . Struktura 

ta posiada czu o  równ  1,725 [mV/0C] oraz 

maksymaln  warto  nieuszkadzalno ci R(t). 

Dla optymalnej struktury zbudowano czujk  

temperatury w oparciu o wzmacniacz operacyjny 

A741. Wzmacniacz ten posiada odpowiednie 

parametry techniczne (du y wspó czynnik CMRR  

70dB, ma  warto  wspó czynnika cieplnego 

napi cie niezrównowa enia 10 [ V/0C]), które 

umo liwiaj  dalsze przetwarzanie sygna u 

w systemie bezpiecze stwa. Aby zwi kszy  

warto  nieuszkadzalno ci R(t) oraz czu o  

uk adu mierz cego temperatur  zaproponowano 

struktur  mozaikow  czujki z kompensacj  

temperatury pokojowej (rys. 7). Uszkodzenie 

któregokolwiek segmentu (rys. 6) 

w zaproponowanym rozwi zaniu powoduje jedynie 

obni enie czu o ci ca ego uk adu. 
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Rys. 6. Budowa pojedynczego segmentu pomiarowego czujki temperatury 
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Rys. 7. Mozaikowa struktura czujki temperatury z uk adem kompensacyjnym 

 



DIAGNOSTYKA’4 (40)/2006 

PA , D BROWSKI, Optymalizacja struktury niezawodno ciowej... 
98

 

Tab. 1. Czu o ci struktur niezawodno ciowych czujek temperaturowych oraz warto  nieuszkadzalno ci R 

Rodzaj struktury Czu o  [mV/0C] 
Warto  R 

dla danej struktury 

Pojedynczy tranzystor 1,4 0,896 

Po czenie szeregowe 4,25 0,719  

T
ra

n
zy

s

to
ry

 

Po czenie równoleg e 1,53 0,9995 

Pojedyncza dioda 1,53 0,982 

Po czenie szeregowe 4,5 0,947 

D
io

d
y
 

Po czenie równoleg e 1,725 0.9999 

Szeregowo-równoleg e 4,44 0,99776 

 

T
ra

n
zy

st
o

ry
 

Równoleg a - szeregowa 3,395 0,9679 
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Rys. 8. Zmiana napi cia wyj ciowego czujki w funkcji zmian temperatury zewn trznej 
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Rys. 9. Symulacja uszkodze  poszczególnych segmentów czujki temperatury i ich wp yw  

na czu o  ca ego uk adu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTYKA’4 (40)/2006 

PA , D BROWSKI, Optymalizacja struktury niezawodno ciowej... 
99

Na rys. 8 przedstawiono wyniki symulacji 

komputerowej mozaikowego czujki poddanej 

oddzia ywaniu temperatury zewn trznej 

zmieniaj cej si  w zakresie +(20 100)0C. 

Pojedynczy segment charakteryzuje si  bardzo 

ma  warto ci  czu o ci. Zwi kszenie tego 

parametru czujki to propozycja uk adu sk adaj cego 

si  z czterech segmentów. Dla takiej struktury 

nast puje wzrost czu o ci do warto ci równej 

6,84 [mV/0C]. Uszkodzenie któregokolwiek 

segmentu powoduje jedynie spadek czu o ci ca ego 

uk adu bez utraty zdatno ci funkcjonalnej  

i zadaniowej. Zadaniem konstruktora takiej czujki 

jest jedynie okre lenie dopuszczalnego spadku 

czu o ci czujki wykrywaj cej po ar w systemie 

bezpiecze stwa.   
W efekcie bada  okre lono, e uszkodzenia 

poszczególnych segmentów czujnika powoduj  

spadek czu o ci o: 

1. jeden segment – czu o  5,14 [mV/0C], spadek 

czu o ci o 24,9%; 

2. dwa segmenty – czu o  3,5 [mV/0C], spadek 

czu o ci o 51,2%; 

3. trzy segmenty – czu o  1,725 [mV/0C], spadek 

czu o ci o 74,9%. 

 

5. WNIOSKI 

 

Zastosowanie czujek temperaturowych  

w systemie bezpiecze stwa ma za zadanie 

wykrywanie i sygnalizacj  powstania po aru  

w ochranianym obiekcie. Zastosowana czujka 

powinna prawid owo reagowa  na wzrost 

temperatury. Jedna z podstawowych wielko ci 

technicznych charakteryzuj cych czujki jest 

czu o . Od tego parametru czujki zale y mi dzy 

innymi czas zadzia ania automatycznego systemu 

przeciwpo arowego. Zmiana temperatury pod 

wp ywem po aru w ochranianym obiekcie powinna 

powodowa  odpowiednio du e zmiany warto ci 

napi cia wyj ciowego pojedynczej czujki. 

Zastosowane czujki temperaturowe w systemie 

bezpiecze stwa powinny tak e charakteryzowa  si  

du ym prawdopodobie stwem utrzymania 

zdatno ci. Po czenie tych dwóch wymaga  

umo liwia konstruowanie czujek, które mog  

nadzorowa  pomieszczenia obj te automatycznym 

system sygnalizacji po arowej. Zaproponowane  

w artykule rozwi zanie uk adowe czujki 

temperatury czy w a nie te dwie cechy. Dla 

ró nych struktur pó przewodnikowych otrzymano 

zró nicowane warto ci czu o ci (tab. 1). Okazuje 

si  jednak e nie zawsze maksymalna czu o  

odpowiada maksymalnej warto ci 

nieuszkadzalno ci (patrz tab.1, czu o  4,5 [mV/0C] 

przy szeregowym po czeniu elementów 

pó przewodnikowych, w tym wypadku diod). Aby 

zbudowa  czujk  temperaturow  o okre lonej 

czu o ci i zadanym prawdopodobie stwie zdatno ci 

wykorzystano segmentowe po czenie elementów. 

Ka dy segment niezale nie realizuje pomiar 

temperatury, a napi cia wyj ciowe s  sumowane na 

wej ciu wzmacniacza operacyjnego. Tak 

zbudowany uk ad ma bardzo du  czu o  

(6,84 [mV/0C]), któr  mo na jeszcze zwi kszy  

dodaj c wi cej segmentów pomiarowych. 

Uszkodzenie segmentu pomiarowego powoduje 

jedynie spadek czu o ci czujki przy braku 

sygnalizacji niezdatno ci ca ego urz dzenia 

(wszystkie segmenty zdatne – czu o  

6,84 [mV/0C], uszkodzenie dwóch segmentów to 

czu o  3,5 [mV/0C] – spadek czu o ci o 50%).  
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