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Streszczenie

W artykule przedstawiono metod� weryfikacji poprawno�ci odtwarzania 
przebiegów si� i ci�nie� impulsowych. Odtwarzanie wymienionych 
przebiegów wymusze� impulsowych przeprowadzono w dziedzinie 
cz�stotliwo�ci z wykorzystaniem transmitancji widmowej elastycznego 
pr�ta dzia�aj�cego jako przetwornik mechaniczny. Metoda weryfikacji 
polega na porównaniu obliczonej, zgodnie z procedura odtwarzania, 
estymaty przebiegu impulsu odkszta�cenia w danym przekroju pr�ta ze 
zmierzonym przebiegiem tego impulsu w tym przekroju. Na podstawie 
wyników weryfikacji dokonano oszacowania niepewno�ci odtwarzania 
amplitudy i czasu trwania przebiegów impulsowych. 

S�owa kluczowe: weryfikacja, transmitancja widmowa, odtwarzanie, 
niepewno�� standardowa.

Experimental verification of the 
correctness of reconstruction of 
impulsive force and pressure waveforms 

Abstract

The work deals with a method for verifying the correctness of 
reconstruction of impulsive force and pressure waveforms. The impulsive 
strain waveforms were reconstructed in the frequency domain using a 
spectral transmittance of an elastic bar acting as a mechanical transducer. 
The verification required comparing an estimate of a strain waveform in a 
selected cross-section, calculated according to the reconstruction 
procedure, with a measured waveform of this impulse in the same cross-
section. The verification results were used for calculating the uncertainty 
of the amplitude reconstruction and the duration of the impulsive 
waveforms. 

Keywords: verification, spectral transmittance, reconstruction, 
standard uncertainty. 

1. Wst�p

W pomiarach si� i ci�nie� impulsowych nadal powszechnie 
stosowanym, ze wzgl�du na prost� budow� i szerokie pasmo 
przenoszenia, jest czujnik pomiarowy w postaci spr��ystego 
metalowego pr�ta z zainstalowanymi na nim przetwornikami 
mechaniczno-elektrycznymi nazywany pr�tem Hopkinsona [1], 
[2]. W tego typu pomiarach, stosuj�c metalowy pr�t jako 
przetwornik mechaniczny, konieczna jest korekcja wp�ywu 
zjawiska dyspersji fal i t�umienia w sygnale wyj�ciowym 
czujnika. 

Jedn� z metod odtwarzania przebiegów wymusze�
impulsowych jest metoda przedstawiona w pracy [3], której istota 
polega na dekonwolucji przebiegu wymuszenia w dziedzinie 
cz�stotliwo�ci z wykorzystaniem transmitancji widmowej  

elastycznego pr�ta, wyznaczonej do�wiadczalnie w postaci 
zale�no�ci funkcyjnej. Transmitancj� widmow� dowolnego 
odcinka pr�ta wyznaczono na podstawie pomiarów fal 
odkszta�cenia w jednym lub dwóch przekrojach pr�ta oraz 
wykorzystuj�c krzyw� dyspersyjn� pierwszego modu jego drga�
pod�u�nych. Tak wyznaczona transmitancja widmowa umo�liwia 
wykonanie procesu odtwarzania przebiegów wymusze� na 
podstawie sygna�u wyj�ciowego czujnika. 

W artykule przedstawiono eksperymentaln� weryfikacje 
poprawno�ci opracowanej metody odtwarzania przebiegów si� i 
ci�nie� impulsowych. Polega ona na porównaniu obliczonej, 
zgodnie z procedur� odtwarzania, estymaty przebiegu impulsu 
odkszta�cenia w danym przekroju pr�ta ze zmierzonym 
przebiegiem tego impulsu w tym przekroju. 

2. Sposób sprawdzania poprawno�ci
odtwarzania sygna�ów

Sprawdzenie poprawno�ci metody odtwarzania mo�na 
wykona� w przód - zgodnie z kierunkiem propagacji impulsu 
odkszta�cenia, lub wstecz - przeciwnie do tego kierunku. Przy 
sprawdzaniu poprawno�ci metody odtwarzania w przód 
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Transmitancj� widmow� GL(j�) odcinka pr�ta o d�ugo�ci L
oblicza si� ze wzoru [3]: 
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gdzie: a1 jest sta��, której warto�� wyznacza si� na podstawie 
�redniokwadratowej aproksymacji funkcj� wyk�adnicz�
wyznaczonego do�wiadczalnie modu�u transmitancji, a f jest 
cz�stotliwo�ci�. Przesuni�cie fazy �=�(1/cf-1/c0) poszczególnych 
sk�adowych cz�stotliwo�ciowych zale�y od pr�dko�ci c0 fal 
pod�u�nych w niesko�czenie cienkim pr�cie oraz pr�dko�ci 
fazowej cf.
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Obliczon� estymat� )(~
2 twp�  porównuje si� ze zmierzonym w 

tym przekroju przebiegiem impulsu odkszta�cenia )(2 t� .
Przy sprawdzaniu poprawno�ci metody odtwarzania wstecz 
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Estymat� przebiegu impulsu odkszta�cenia )(~
2 tws�  oblicza si�

zgodnie z zale�no�ci� (3). Obliczon� estymat� )(~
2 tws�

porównuje si� ze zmierzonym w tym przekroju przebiegiem 

impulsu odkszta�cenia )(2 t� .

3. Weryfikacja poprawno�ci odtwarzania 
przebiegów si� impulsowych

Eksperymentaln� weryfikacj� poprawno�ci odtwarzania 
przeprowadzono w przypadku przebiegów si� impulsowych 
powsta�ych w wyniku uderzenia stalowych kulek o ró�nych 
�rednicach w jedn� z czo�owych powierzchni pr�ta. 

Sprawdzanie poprawno�ci metody odtwarzania w przód dla 
odleg�o�ci L = 1 m dokonano przez porównanie przebiegu 
odkszta�cenia zmierzonego w odleg�o�ci 2 m od pocz�tku pr�ta z 
jego estymat� uzyskan� na podstawie zale�no�ci (1) z 
wykorzystaniem przebiegu odkszta�cania zmierzonego w 
odleg�o�ci 1 m. Wyniki weryfikacji w przód dla L = 1 m 
przedstawiono na rysunkach 1 � 4. 

Rys. 1. Przebieg odkszta�cenia pierwszego impulsu odbitego, powsta�ego w 
wyniku pod�u�nego uderzenia w pr�t stalowej kulki o �rednicy: 10,000 mm, 
otrzymany z pomiarów i jego estymata uzyskana przy sprawdzaniu w przód dla 
odleg�o�ci 1 m  
Fig. 1. Measured strain waveform of the first reflected impulse resulting from a 
longitudinal impact of a steel ball 10,000 mm in diameter and its estimate 
determined by forward checking along a distance of 1 m 

Wi�cej przyk�adów sprawdzania poprawno�ci odtwarzania 
przebiegów si� impulsowych, wywo�anych pod�u�nym 
uderzeniem stalowych kulek w stalowy pr�t, przedstawiono w 
pracy [3]. 

Rys. 2. Przebieg odkszta�cenia pierwszego impulsu odbitego, powsta�ego w 
wyniku pod�u�nego uderzenia w pr�t stalowej kulki o �rednicy: 5,556 mm, 
otrzymany z pomiarów i jego estymata uzyskana przy sprawdzaniu w przód dla 
odleg�o�ci 1 m 
Fig. 2. Measured strain waveform of the first reflected impulse resulting from a 
longitudinal impact of a steel ball 5,556 mm in diameter and its estimate determined 
by forward checking along a distance of 1 m 

Rys. 3. Przebieg odkszta�cenia pierwszego impulsu odbitego, powsta�ego w 
wyniku pod�u�nego uderzenia w pr�t stalowej kulki o �rednicy: 4,762 mm, 
otrzymany z pomiarów i jego estymata uzyskana przy sprawdzaniu w przód dla 
odleg�o�ci 1 m 
Fig. 3. Measured strain waveform of the first reflected impulse resulting from a 
longitudinal impact of a steel ball 4,762 mm in diameter and its estimate determined 
by forward checking along a distance of 1 m 

Rys. 4 Przebieg odkszta�cenia pierwszego impulsu odbitego, powsta�ego w 
wyniku pod�u�nego uderzenia w pr�t stalowej kulki o �rednicy: 3,000 mm, 
otrzymany z pomiarów i jego estymata uzyskana przy sprawdzaniu w przód dla 
odleg�o�ci 1 m 
Fig. 4. Measured strain waveform of the first reflected impulse resulting from a 
longitudinal impact of a steel ball 3,000 mm in diameter and its estimate determined 
by forward checking along a distance of 1 m 

4. Weryfikacja poprawno�ci odtwarzania 
przebiegów ci�nie� impulsowych

W przypadku ci�nie� impulsowych wywo�anych 
wy�adowaniem elektrycznym w wodzie sprawdzania poprawno�ci 



metody odtwarzania dla odleg�o�ci L = 1 m dokonano zarówno w 
przód, jak i wstecz [4]. Wyniki weryfikacji w przód 
przedstawiono na rysunku 5, a wyniki weryfikacji wstecz 
przedstawiono na rysunku 6. 

Rys. 5. Przebieg sygna�u wyj�ciowego czujnika tensometrycznego zainstalowanego 
w odleg�o�ci 1 m od pocz�tku pr�ta oraz jego estymata uzyskana w przypadku 
sprawdzania w przód dla odleg�o�ci 1 m  
Fig. 5. Waveform of an output signal of the strain gauge fixed at a distance of 1 m 
from one bar end and its estimate obtained by forward checking along a distance of 1 
m

Rys. 6. Przebieg sygna�u wyj�ciowego czujnika tensometrycznego 
zainstalowanego w odleg�o�ci 1 m od pocz�tku pr�ta oraz jego estymata uzyskana w 
przypadku sprawdzania wstecz dla odleg�o�ci 1 m 
Fig. 6. Waveform of an output signal of the strain gauge fixed at a distance of 1 
m from one bar end and its estimate obtained by backward checking along a distance 
of 1 m 

5. Ocena niepewno�ci sposobu 
sprawdzania poprawno�ci odtwarzania

Metoda sprawdzania poprawno�ci odtwarzania przebiegów 
wymusze� impulsowych polega na porównaniu zmierzonych 
przebiegów odkszta�ce� impulsowych z ich estymatami. 
Porównania ilo�ciowego dokonano oceniaj�c zgodno�� amplitudy 
i czasu trwania impulsu g�ównego przebiegu uzyskanej estymaty 
z amplitud� i czasem trwania wzorcowego przebiegu 
zmierzonego. Aby wynik by� wiarygodny, nale�y przeprowadzi�
analiz� metrologiczn� maj�c� na celu ocen� warto�ci 
estymowanych wielko�ci mierzonych i odtworzonych oraz ich 
niepewno�ci. 

Oceny poprawno�ci odtwarzania dokonano na przyk�adzie 
sprawdzania w przód na odleg�o�� 1 m dla si� impulsowych 
powsta�ych w wyniku uderzenia stalowej kulki o �rednicy 10 mm 
w jedn� z czo�owych powierzchni pr�ta. Oszacowania 
niepewno�ci sposobu sprawdzania poprawno�ci odtwarzania 
przebiegów wymusze� impulsowych dokonano w przypadku 
oceny zgodno�ci amplitudy impulsu g�ównego przebiegu. 

Warto�� amplitudy A
~

 estymaty impulsu g�ównego przebiegu 

jest okre�lana przez porównanie jej z amplitud� A wzorcowego 
przebiegu zmierzonego [5]: 

AdAA ��~
            (5)

gdzie: 
dA oznacza ró�nic� amplitud. 

Z�o�ona niepewno�� standardowa sprawdzania poprawno�ci 
odtwarzania okre�lona na podstawie równania (5) wyra�a si�
zale�no�ci�:
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Poszczególne sk�adowe niepewno�ci u(A) i u(dA) oznaczaj�
odpowiednio niepewno�� wyznaczania amplitudy impulsu 
g�ównego wzorcowego przebiegu zmierzonego, oraz niepewno��
ró�nicy amplitud impulsów g�ównych zmierzonego przebiegu 
wzorcowego oraz przebiegu otrzymanej estymaty. 

Niepewno�� standardow� u(A) [6] mo�na wyrazi� wzorem 
zalecanym przez przewodnik [5]: 
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gdzie: 
uA � niepewno�� standardowa typu A, 
uBk � sk�adowe niepewno�ci standardowej typu B. 

Oszacowania niepewno�ci uA typu A dokonano na podstawie 5 
niezale�nych pomiarów [5]. Warto�� przeci�tna amplitudy 
impulsu g�ównego przebiegu zmierzonego wynosi 38,67mV, a 
odchylenie standardowe eksperymentalne 0,35mV. Zatem 
niepewno�� standardowa powi�zana z warto�ci� przeci�tn�
wynosi mVmVuA 15,0535,0 �� , a niepewno��
standardowa wzgl�dna 0,41%. 

Niepewno�� pomiaru amplitudy impulsu g�ównego zale�y od 
dok�adno�ci pomiaru napi�cia na wyj�ciu mostka 
tensometrycznego oraz dok�adno�ci zasilacza stabilizowanego. 
Zatem �ród�ami niepewno�ci typu B pomiaru amplitudy impulsu 
g�ównego s�: niepewno�� uB1 wnoszona przez wzmacniacz 
INA106 o wzmocnieniu 10 V/V, niepewno�� uB2 wnoszona przez 
oscyloskop HP54645D, oraz niepewno�� uB3 wnoszona przez 
zasilacz stabilizowany HP3631A. Niepewno�ci te wyznaczono na 
podstawie danych katalogowych. Podane w katalogu b��dy 
graniczne przeliczono na niepewno�ci. Przyk�adowo w tabeli 1 
zamieszczono parametry i obliczone niepewno�ci dla 
wzmacniacza INA106. Otrzymane rezultaty pozwoli�y oszacowa�
niepewno�ci standardowe wzgl�dne wnoszone przez wzmacniacz, 
oscyloskop i zasilacz stabilizowany odpowiednio na 0,03%, 
1,07%, 0,22%. 

Zgodnie ze wzorem (7) z�o�ona niepewno�� standardowa 
wzgl�dna wyznaczania amplitudy wzorcowego przebiegu 
zmierzonego wynosi u(A)=1,17%. 

Tab. 1. Sk�adowe niepewno�ci standardowej napi�cia dla wzmacniacza INA106 
Tab. 1. Voltage standard uncertainty components for an INA 106 amplifier 

Parametry Maksymalna 
warto�� b��du
podana przez
producenta 

Niepewno��
standardowa 

�V
B��d wzmocnienia 0,01 % zakresu �����

Wp�yw temperatury 
na b��d

wzmocnienia 

-4 ppm/0C �������

Nieliniowo�� 0,0002 % zakresu �����
uwzm ������������������������

Porównania amplitud impulsów g�ównych zmierzonego 
przebiegu wzorcowego oraz przebiegu obliczonej estymaty 
dokonano na podstawie pi�ciu powtórzonych pomiarów. 
Niepewno�� standardowa obliczona z zastosowaniem 
wspó�czynnika rozszerzalno�ci z rozk�adu t-Studenta dla czterech 
stopni swobody przy poziomie ufno�ci 95% wynosi 



u(dA)=57,5�V, [5]. Niepewno�� standardow� wzgl�dn� ró�nicy 
amplitud impulsu g�ównego oszacowano na 0,15%. 

Wyniki poszczególnych sk�adowych niepewno�ci 
standardowych podstawiono do równania (6). Z�o�on�
niepewno�� standardow� wzgl�dn� sposobu sprawdzania 
poprawno�ci odtwarzania przebiegów impulsowych w przypadku 
oceny zgodno�ci amplitud oszacowano na 1,18%. 

Z otrzymanych rezultatów wynika, �e najwi�kszym udzia�em w 
niepewno�ci z�o�onej charakteryzuje si� sk�adowa zwi�zana z 
dok�adno�ci� oscyloskopu. 

W analogiczny sposób dokonano oceny niepewno�ci sposobu 
sprawdzania poprawno�ci odtwarzania w przypadku sprawdzania 
w przód dla si� impulsowych powsta�ych w wyniku uderzenia 
kulek o �rednicach: 5,556 mm, 4,762 mm i 3,000 mm oraz 
sprawdzania w przód i wstecz dla ci�nie� impulsowych. 
Wyznaczono z�o�one niepewno�ci standardowe zarówno w 
przypadku zgodno�ci amplitud, jak równie� czasów trwania 
g�ównego impulsu przebiegu. Otrzymane rezultaty przedstawiono 
w tabelach 2 � 7. 
Oznaczenia do tabel 2 - 7: 

�~,
~
A  - amplituda, czas trwania wyznaczonej estymaty; 

�,A  - amplituda, czas trwania przebiegu zmierzonego; 

)(),( �uAu - niepewno�� pomiaru amplitudy, czasu trwania; 

)(),( �dudu A  - niepewno�� ró�nicy amplitud, czasów 

trwania; 

)~(),
~

( �uAu  - niepewno�� standardowa wzgl�dna sposobu 

sprawdzania poprawno�ci odtwarzania. 

Tab. 2.  Niepewno�ci standardowe wzgl�dne zgodno�ci amplitud przy 
do�wiadczalnej weryfikacji w przypadku sprawdzania w przód dla odleg�o�ci 1 m 
dla wszystkich czterech kulek u�ytych w do�wiadczeniu 
Tab. 2. Relative standard uncertainties of amplitude coincidence in the 
experimental verification by forward checking along a distance of 1 m for all the 
four balls used in the experiment 

�rednica 
kulki A

~ A )(Au )( Adu )
~

(Au
mm mV mV % % % 

10,000 38,51 38,67 1,17 0,15 1,18 
5,556 10,41 10,38 1,35 0,09 1,36 
4,762 6,50 6,48 2,18 0,11 2,19 
3,000 3,73 3,78 1,93 0,48 1,99 

Tab. 3 Niepewno�ci standardowe wzgl�dne zgodno�ci czasów trwania przy 
do�wiadczalnej weryfikacji w przypadku sprawdzania w przód dla odleg�o�ci 1 m 
dla wszystkich czterech kulek u�ytych w do�wiadczeniu 
Tab. 3. Relative standard uncertainties of duration coincidence in the 
experimental verification by forward checking along a distance of 1 m for all the 
four balls used in the experiment 

�rednica 
kulki 

�~ � )(�u )( �du )~(�u

mm �s �s % % % 
10,000 41,40 41,60 1,21 0,17 1,22 
5,556 35,80 35,90 1,36 0,10 1,36 
4,762 32,70 32,90 2,18 0,22 2,19 
3,000 23,70 24,60 1,93 1,36 2,37 

Tab. 4. Niepewno�ci standardowe wzgl�dne zgodno�ci amplitud przy 
do�wiadczalnej weryfikacji w przypadku sprawdzania w przód dla odleg�o�ci 1 m 
dla ci�nie� impulsowych 
Tab. 4. Relative standard uncertainties of amplitude coincidence in the 
experimental verification by forward checking along a distance of 1 m for impulsive 
pressures 

A
~ A )(Au )( Adu )

~
(Au

mV mV % % % 
0,96 0,94 1,17 0,74 1,87 

Tab. 5 Niepewno�ci standardowe wzgl�dne zgodno�ci czasów trwania przy 
do�wiadczalnej weryfikacji w przypadku sprawdzania w przód dla odleg�o�ci 1 m 
dla ci�nie� impulsowych 
Tab. 5. Relative standard uncertainties of duration coincidence in the 
experimental verification by forward checking along a distance of 1 m for impulsive 
pressures 

�~ � )(�u )( �du )~(�u
�s �s % % % 

11,0 11,0 1,89 0,01 1,89 

Tab. 6.  Niepewno�ci standardowe wzgl�dne zgodno�ci amplitud przy 
do�wiadczalnej weryfikacji w przypadku sprawdzania wstecz dla odleg�o�ci 1 m dla 
ci�nie� impulsowych 
Tab. 6. Relative standard uncertainties of amplitude coincidence in the 
experimental verification by backward checking along a distance of 1 m for 
impulsive pressures 

A
~ A )(Au )( Adu )

~
(Au

mV Mv % % % 
1,06 1,08 1,49 0,67 1,64 

Tab. 7 Niepewno�ci standardowe wzgl�dne zgodno�ci czasów trwania 
do�wiadczalnej weryfikacji w przypadku sprawdzania wstecz dla odleg�o�ci 1 m dla 
ci�nie� impulsowych 
Tab. 7. Relative standard uncertainties of duration coincidence in the 
experimental verification by backward checking along a distance of 1 m for 
impulsive pressures 

�~ � )(�u )( �du )~(�u
�s �s % % % 
9,0 9,0 1,82 0,01 1,82 

W szacowaniu niepewno�ci nie uwzgl�dniono niepewno�ci 
sta�ej wzorcowania dynamicznego czujników si�y i ci�nienia. 

6. Podsumowanie

Transmitancja widmowa odcinka pr�ta, stanowi�cego element 
spr��ysty czujnika, a wyznaczona w postaci zale�no�ci 
analitycznej, umo�liwia nie tylko odtworzenie przebiegu 
wymuszenia, na podstawie sygna�u wyj�ciowego czujnika, ale 
pozwala tak�e na sprawdzenie poprawno�ci samego odtwarzania. 
Przeprowadzona ocena niepewno�ci sposobu sprawdzenia 
poprawno�ci odtwarzania wskazuje, �e z�o�one niepewno�ci 
standardowe zgodno�ci amplitudy i czasu trwania g�ównego 
impulsu odtwarzanego z impulsem wzorcowym, w 
przeprowadzonym eksperymencie, nie przekraczaj� 2,5 %. 
Niepewno�ci te s� uzale�nione zarówno od dok�adno�ci aparatury 
zastosowanej w pomiarach, niepewno�ci przyj�tych sta�ych 
materia�owych jak i liczby prób w eksperymencie. 
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