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Podstawowe charakterystyki sensorów
Wacław Skoczyński

Systemy pomiarowe w urządzeniach wytwórczych wykorzy-
stują różne czujniki i elementy wykonawcze do pomiaru 

i manipulowania układami mechanicznymi. Czujniki mają 
wiele cech, które wpływają na ich możliwości pomiarowe oraz 
ich przydatność dla konkretnej aplikacji (tabela 1). W czujni-
kach analogowych każdej wartości z zakresu zmian mierzonego 
parametru odpowiada określony sygnał wyjściowy, zmieniający 
się w sposób ciągły w zależności od zmian parametru wejścio-
wego (rys. 1). Przykładem czujników analogowych są poten-
cjometry, transformatorowe czujniki przemieszczeń liniowych 
o układzie różnicowym LVDT (ang. Linear Variable Differential 
Transformer) z przesuwanym rdzeniem, piezoelektryczne prze-
tworniki siły i termistory. 

W przypadku czujników cyfrowych sygnał wyjściowy przed-
stawia wartości wielkości mierzonej w postaci ciągu sygnałów 
binarnych (pakietu stanów logicznych). Wiąże się to z próbko-
waniem i kwantyzacją tego sygnału, w efekcie których funk-
cja przybiera postać schodkową (rys. 1). Próbkowanie (ang. 
sampling) polega na pobieraniu próbek sygnału w konkretnych 
chwilach, z ustaloną częstotliwością, a kwantowanie (ang. quan-
tization) na przypisywaniu każdej próbce pewnej wartości ze 
zbioru skończonego N wartości, na które podzielono zakres 
przetwarzania (pomiarowy) [122]. Przykładem typowych czuj-
ników cyfrowych są enkodery absolutne wyposażone w tarczę 
kodową do pomiaru położenia kątowego. Wyjście czujnika ana-
logowego przetwarzane przez przetwornik analogowo-cyfrowy 
(ang. Analog-Digital Converter, ADC) ma taką samą charakte-
rystykę jak wyjście cyfrowe. 

Zakres (ang. range) sensora jest różnicą między minimal-
nym (lub najbardziej ujemnym) a maksymalnym sygnałem 
wejściowym, który daje poprawny sygnał wyjściowy. Inaczej 
jest to zakres wejściowych sygnałów fizycznych, które można 

przekształcić w sygnały elektryczne. Zakłada się, że sygnały 
leżące poza tym zakresem powodują niedopuszczalnie duże 
niedokładności, a nawet uszkodzenia czujnika [195]. Zakres 
jest zwykle określony przez producenta czujnika. Sensor można 
zastosować do pomiaru, gdy wielkość mierzona mieści się 
w zakresie pomiarowym tego sensora. Na przykład termopara 
typu K ma zakres 800°C (od –50°C do 750°C). Dziesięcioobro-
towy potencjometr ma zakres 3600 stopni, a pewien siłomierz 
może mieć zakres 2 kN (od 0 do 2 kN). Stosowane jest również 
pojęcie pełny zakres sygnału wyjściowego. Jest to algebraiczna 
różnica między elektrycznymi sygnałami wyjściowymi zmie-
rzonymi przy maksymalnym i najniższym sygnale wejściowym. 
Zakres ten musi zawierać wszystkie odchyłki od idealnej funkcji 
przejścia. 

Każdy czujnik jest skonstruowany do pracy w określonym 
zakresie pomiarowym. Projektowane zakresy są zazwyczaj stałe, 
a ich przekroczenie może spowodować trwałe uszkodzenie lub 
zniszczenie czujnika. Zwyczajowo elementy przetwarzające są 
używane tylko w części swojego zakresu pomiarowego, w któ-
rym zapewniają przewidywalne parametry pracy i często lepszą 
liniowość bądź w ogóle liniowość. 

Mierzona wielkość Cechy wyjścia Cechy zasilania Cechy środowiskowe Inne cechy

zakres pomiarowy,
dokładność,
rozdzielczość,
stabilność,
szerokość
pasma,
czas odpowiedzi,
impedancja
wejściowa,
wartości maksymalne,
wielkości zakłócające,
wielkości
modyfikujące

czułość,
szum bazowy,
rodzaj sygnału:
•	napięciowy,
•	prądowy,
•	częstotliwościowy,
typ sygnału:
•	prosty jednoprzewo-

dowy,
•	różnicowy,
•	pływający,
impedancja wyjściowa,
kod (jeśli wyjście
cyfrowe)

napięcie,
prąd,
dostępna moc,
częstotliwość
(zasilania prądem
przemiennym),
stabilność

temperatura otoczenia,
wstrząs cieplny,
cykliczne zmiany
temperatury,
wilgotność,
drgania,
wstrząsy,
środki chemiczne,
ryzyko eksplozji,
brud, kurz,
zanurzenie,
środowisko elektromagne-
tyczne,
wyładowania elektrosta-
tyczne,
promieniowanie
jonizujące

niezawodność,
trwałość,
zabezpieczenie
przed przeciążeniem,
koszt akwizycji,
dyspozycyjność,
wymagania okablowania,
typ konektora,
wymagania montażowe,
czas instalowania,
koszt kalibracji
i testowania,
koszt eksploatacji,
koszt wymiany
materiałów eksploatacyj-
nych

Tabela 1. Właściwości czujnika rozważane podczas jego wyboru [132]

Rys. 1. Charakterystyka sensora z analogowym i cyfrowym wyjściem
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Rozdzielczość (ang. resolution) czujnika jest najmniejszą 
zmianą mierzonej wielkości, która może być wiarygodnie 
wykryta przez ten czujnik. Rozdzielczością jest często określana 
najmniejsza działka czujnika. W przypadku sensorów analogo-
wych parametr ten jest zazwyczaj ograniczony tylko przez niski 
poziom szumów elektrycznych i jest dużo lepszy niż dla równo-
ważnych sensorów cyfrowych. W czujnikach cyfrowych, prze-
twarzających sygnały impulsowe, rozdzielczość można łatwo 
określić. Przykładowo, enkoder przyrostowy generujący 1024 
impulsów na obrót może mieć rozdzielczość 

W obecnie produkowanych czujnikach cyfrowych, przetwa-
rzających sygnały analogowe pochodzące ze zintegrowanego 
z nimi członu detekcyjnego, bardzo wysoka rozdzielczość 
przetworników analogowo-cyfrowych (24-bitowa i większa) 
powoduje, że przy dużej częstotliwości próbkowania prawie 
niezauważalna jest różnica między sygnałem analogowym 
i cyfrowym. 

Czułość (ang. sensitivity) sensora jest definiowana jako sto-
sunek zmian sygnału wyjściowego do zmiany wielkości mierzo-
nej (wejściowej). Ogólnie jest to stosunek niewielkiej zmiany 

Rys. 2. Nieliniowa charakterystyka statyczna sensora ze zróżnicowany-

mi obszarami czułości

sygnału elektrycznego do niewielkiej zmiany sygnału fizycz-
nego, czyli może być wyrażony jako pochodna funkcji przej-
ścia względem sygnału fizycznego [195]. Czułość czujników 
cyfrowych jest ściśle związana z ich rozdzielczością. Czułość 
czujników analogowych przyjmuje się jako kąt nachylenia 
krzywej określającej zależność sygnału wyjściowego od wej-
ściowego (rys. 2). Sensor wykazujący liniowe właściwości ma 
stałą czułość w całym zakresie pomiarowym. Sensory z nieli-
niowymi charakterystykami wykazują zróżnicowaną czułość 

reklama
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w zależności od poziomu sygnału wejściowego (rys. 2). Dla 
takich charakterystyk przydatność tego pojęcia jest proble-
matyczna [200]. W takim przypadku jest podawana wartość 
czułości w pewnym punkcie charakterystyki przetwarzania 
i może ona służyć jedynie do oceny porównawczej czujników 
tego samego rodzaju [200]. 

Zależność zmian sygnału wyjściowego od sygnału wejścio-
wego sensorów opisują charakterystyki statyczne (ang. static 
characteristics) (rys. 2). Konstruktorzy starają się na ogół tak je 
dobrać, aby ta zależność była prostoliniowa. Zazwyczaj zależność 
ta jest na tyle zbliżona do prostoliniowej, że mogą być pominięte 
błędy przetwarzania. Charakterystyka statyczna dotyczy wyłącz-
nie stanu ustalonego, dla którego wartość wielkości mierzonej 
jest stała lub zmienia się bardzo wolno w czasie, ale jej zmiany 
nie wywierają wpływu na sygnał wyjściowy. W przypadku, gdy 
zmiany wartości wielkości mierzonej są szybkie, konieczne jest 
wyznaczenie charakterystyk dynamicznych sensora. 

Błędy są różnicą między wartościami zmierzonymi a rzeczy-
wistymi wartościami sygnału wejściowego. Dzielą się one na 
błędy poprawności wskazań (systematyczne) i błędy dokładno-
ści (losowe). Błędy systematyczne (błędy poprawności wska-
zań) (ang. bias errors) występują we wszystkich pomiarach 
wykonanych z użyciem danego czujnika. Można je podzielić 
na [19]:
zl błędy kalibracji, które zależą od niedokładności i liczby wzor-
ców, liczby powtórzeń oraz procedury estymacji charaktery-
styki; częścią składową tych błędów są błędy nieliniowości 
wynikające z aproksymacji nieliniowej charakterystyki sen-
sora do charakterystyki liniowej (można je skompensować 
przez wprowadzenie poprawki); 

zl błędy niestałości wynikające ze zmian obciążenia (gdy doda 
się czujnik do mierzonego układu, zmianie ulega konfigura-
cja systemu pomiarowego) lub zmian warunków odniesienia 
(np. starzenia się lub zużycia materiałów); 

zl błędy wynikające z czułości czujnika na inne zmienne niż 
parametr mierzony (np. wpływ temperatury na czujniki 
tensometryczne). 
Do błędów losowych (błędów dokładności) (ang. random 

errors) można zaliczyć zakłócenia występujące w torze pomia-
rowym i błędy kwantowania. Te ostatnie zalicza się do błędów 
przypadkowych, ponieważ mimo równomiernego rozkładu 
(prostokątnego) dla znanej wielkości rzeczywistej nie można 
wyznaczyć wartości błędu, gdyż w operacji kwantowania nastę-
puje utrata części informacji o wartości wielkości kwantowanej 
[134]. Jest to strata nie do odzyskania. 

Powtarzalność (ang. repeatability) jest to zdolność wskazywa-
nia przez czujnik takich samych sygnałów wyjściowych w odpo-
wiedzi na kolejne, identyczne sygnały wejściowe. Zazwyczaj 
pomiary są wykonywane wielokrotnie, w różnych ustalonych 
punktach, przy stałej temperaturze, wilgotności i innych warun-
kach środowiskowych. Na podstawie uzyskanego zestawu 
danych wyznacza się odchylenie standardowe, które jest miarą 
powtarzalności [127]. Błędy systematyczne (poprawności wska-
zań) lub losowe (dokładności) powodują brak powtarzalności 
pomiarów. Błędy systematyczne mogą być jednak uwzględ-
niane przez uśrednienie kilku pomiarów lub inne operacje, 
takie jak na przykład filtrowanie dolnoprzepustowe. Do utraty 

powtarzalności przyczyniają się również zakłócenia elektryczne 
i histereza. 

Teoretycznie możliwe jest, że sensory mają mniejszą war-
tość powtarzalności niż wynosi ich rozdzielczość, co wynika 
między innymi z występowania nadmiernych zakłóceń w ukła-
dzie pomiarowym. Dla użytkownika sytuacja taka jest niedo-
puszczalna, bo powtarzalność nie powinna być mniejsza niż 
rozdzielczość wynikająca ze specyfikacji sensora [127]. Odpo-
wiednia powtarzalność przetwornika zapewnia użytkownikowi 
możliwość uzyskania poziomu osiągów zgodnego z tą specyfi-
kacją. Powtarzalność może być najistotniejszą cechą przetwor-
nika w przypadku, gdy współpracujący z nim sprzęt pomiarowy 
ma możliwość kompensacji nieliniowości, wpływu temperatury 
lub błędu kalibracji. Wynika to z tego, że powtarzalność jest 
jedyną właściwością przetwornika, która nie może być skom-
pensowana [127]. 

Bardzo zbliżonym do powtarzalności jest pojęcie odtwa-
rzalności (ang. reproducibility). Oznacza ono stopień zgodno-
ści wyników pomiarów tej samej wielkości mierzonej, które 
są wykonywane w zmienionych warunkach pomiarowych. 
Warunkami, które mogą podlegać zmianom, są między innymi: 
metoda pomiarowa, osoba wykonująca pomiar, przyrząd 
pomiarowy, wykorzystywane wzorce, warunki otoczenia, czas. 

Dokładność (tzw. dokładność bezwzględna) (ang. accuracy) 
jest definiowana jako maksymalne odchylenie wartości mierzo-
nej od rzeczywistej. Jeśli różnica między tymi wartościami jest 
mała, to dokładność jest duża i na odwrót. Dokładność czuj-
nika jest odwrotnie proporcjonalna do błędu, inaczej mówiąc, 
bardzo dokładny czujnik mierzy z małym błędem. Wielu pro-
ducentów podaje dokładność w zakresie liniowym czujnika. 
Nominalne wyjście czujnika określa linia prosta aproksymo-
wana metodą najmniejszych kwadratów, wyznaczona w jego 
zakresie pomiarowym na podstawie punktów pomiarowych, 
dla zależności zmierzonych sygnałów wyjściowych od odpo-
wiadających im sygnałów wejściowych. 

Zbiór danych wyjściowych otrzymanych z teoretycznie 
doskonałego (idealnego) przetwornika, przy wykorzystywaniu 
go w całym jego zakresie pomiarowym i przy zapisie danych 
wyjściowych w funkcji przyrostu sygnału wejściowego, powi-
nien tworzyć linię prostą od zera do wartości odpowiadającej 
pełnej skali. W rzeczywistym przetworniku dane nie tworzą 
linii doskonale prostej, a punkty końcowe nie leżą dokładnie 
w punktach określonych jako zero lub pełna skala. Istnieją 
różne czynniki, które ograniczają dokładność przetwornika, na 
przykład histereza, liniowość, czułość, offset, płynięcie. W celu 
uwzględnienia sumarycznego wpływu trzech głównych czynni-
ków (nieliniowości, powtarzalności i histerezy) ograniczających 
dokładność przetwornika stosowane jest pojęcie pasmo błędu 
statycznego (ang. static error band), które stanowi dobry wskaź-
nik dokładności [127]. Można je jednak stosować wyłącznie 
w stałej temperaturze [127]. Warto wspomnieć, że w niektórych 
aplikacjach efekty termiczne są przyczyną największych błędów 
pomiarowych, dlatego wpływ środowiska powinien być również 
oddzielnie uwzględniany. 

Dokładność i precyzja są dwoma pojęciami, które często są 
mieszane. Precyzję (ang. precision) można zdefiniować jako 
granice, w których sygnał może być odczytany. Na rys. 3 są 
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Rys. 3. Przykłady pomiarów dokładnych i precyzyjnych [19]
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przedstawione cztery histogramy dla dziesięciu pomiarów pręd-
kości kątowej pewnego nastawnika, obracającego się ze stałą 
prędkością kątową 100 rad/s. Pierwszy zbiór danych przedstawia 
duży stopień precyzji (małe odchylenie standardowe) i powta-
rzalności, ale dokładność jest mała. Drugi zbiór danych prezen-
tuje mały stopień precyzji (duże odchylenie standardowe), ale 
dokładność jest dobra. Kolejny zbiór danych przedstawia małą 
precyzję i dokładność, a ostatni zbiór zawiera dane o wysokiej 
precyzji, dużej powtarzalności i wysokiej dokładności. 

Zazwyczaj najważniejszą cechą dokładności przetwornika 
jest jego liniowość (ang. linearity). Charakterystykę przetwor-
nika aproksymuje się na ogół linią prostą. Różnica między 
tą linią prostą a linią idealną jest błędem kalibracji. Błąd ten 
można dalej rozbić na błąd przesunięcia punktu zerowego i błąd 
wzmocnienia (lub błąd zakresu pomiarowego). Różnica między 
linią prostą a charakterystyką przetwornika jest nieliniowością, 
którą podaje się w procentach pełnego zakresu pomiarowego 
(maksymalnego poprawnego sygnału wejściowego) (rys. 4) lub 
jako procent odczytu czujnika (rys. 5) [19]. Na rys. 4 i 5 są 
przedstawione oba sposoby określania nieliniowości dla 10% 
liniowości, która jest znacznie większa niż w większości współ-
czesnych sensorów. 

Systemy liniowe mają właściwość superpozycji, czyli ich reak-
cja na sumę pewnych sygnałów wejściowych jest równa sumie 
odpowiedzi na pojedyncze sygnały wejściowe. Wiele rzeczywi-
stych systemów prezentuje liniowe lub prawie liniowe zacho-
wanie w pewnym zakresie działania. Dlatego dla obszarów 
działania tej grupy systemów można stosować analizę liniową. 
Niestety, większość rzeczywistych systemów cechują nielinio-
wości, które powodują, że ich praca odbywa się poza zakresem 
liniowym i nie można stosować wielu założeń dotyczących 
właściwości systemu, takich jak na przykład superpozycja. 
Przykładem nieliniowości powszechnie występujących w sys-
temach mechatronicznych są między innymi tarcie statyczne 
i Coulomba, mimośrodowość, luz (lub histereza), nasycenie 
i strefa nieczułości. 

Histereza (ang. hysteresis) odnosi się do charakterystyk, któ-
rych czujnik nie jest w stanie wiernie powtórzyć, gdy operacja 
odbywa się w kierunku przeciwnym do pierwotnego kierunku 
działania. Jest różnicą między charakterystyką sygnału wyjścio-
wego sensora otrzymaną przy zwiększaniu wielkości mierzonej 
do pewnej wartości, a następnie zmniejszaniu do wartości wyj-
ściowej (rys. 6). Dla określonej wielkości mierzonej a występuje 
różnica między dolną i górną krzywą, które zostały wyznaczone 
odpowiednio przy rosnącej i malejącej wielkości mierzonej. 
Różnica ta stanowi błąd ze względu na histerezę sensora. Mak-
symalny błąd histerezy występuje zazwyczaj w połowie zakresu 
pomiarowego. 

To, co zwykle jest nazywane histerezą, fizycznie może być 
też między innymi luzem mechanicznym, namagnesowaniem 
szczątkowym w elemencie pomiarowym obwodu magnetycz-
nego, odkształceniem plastycznym członu czujnika. Czynniki 
te są zazwyczaj uwzględniane jedynie jako ogólny błąd histerezy 
sensora, a poszczególne elementy składowe tego błędu nie są 
wydzielone. 

W analizie klasycznych układów liniowych zakłada się, że 
siły tarcia są proporcjonalne do prędkości, czyli jest to tarcie 

wiskotyczne. Przy prędkości aktuatora równej zeru nie powinno 
być w związku z tym tarcia. W rzeczywistości prawie zawsze 
występuje niewielkie tarcie statyczne (spoczynkowe) lub kulom-
bowskie, nawet w łożyskach tocznych. Typowy wykres zależno-
ści siły tarcia od prędkości jest przedstawiony na rys. 7. Warto 
zwrócić uwagę, że siła tarcia statycznego przy prędkości równej 

Rys. 4. Liniowość odniesiona do pełnego zakresu pomiarowego [19]

Rys. 5. Liniowość odniesiona do aktualnego odczytu [19]

Rys. 6. Zależność sygnału wyjściowego sensora od wielkości mierzonej, 

w warunkach występowania histerezy
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zeru może przyjmować każdą wartość leżącą między górną 
a dolną wartością graniczną. 

Tarcie statyczne wpływa na układy mechatroniczne w dwo-
jaki sposób: 
1)  część siły lub momentu siły aktuatora jest tracona na poko-

nanie sił tarcia, co prowadzi do dyssypacji energii; 
2)  gdy aktuator, przemieszczając zespół ruchowy, zbliża się do 

swojego położenia końcowego, jego prędkość dochodzi do 
zera, a siła/moment siły osiągają wartości, które równoważą 
siły i momenty tarcia oraz siły grawitacji; ze względu na to, 
że tarcie statyczne może przyjmować niemalże dowolną 
wartość przy prędkości równej zeru, aktuator może osiągać 
nieco różniące się końcowe pozycje spoczynkowe, za każdym 
razem zależne od ostatecznej wartości tarcia statycznego; 
efekt ten przyczynia się do pewnej utraty powtarzalności 
w systemach mechatronicznych. 

W przypadku stosowania idealnych zależności do wyraże-
nia przełożenia kół zębatych, kół pasowych i łańcuchowych 
oraz napędów zakłada się, że dla każdego mechanizmu punkt 
styku przekładni pozostaje w stałej odległości od środka obrotu. 
W rzeczywistości prawdziwy środek okręgu podziałowego 
przekładni i środek obrotu znajdują się w niewielkiej od siebie 
odległości, zwanej mimośrodem. Małe błędy zazębienia mogą 
również powodować lokalne różnice w promieniu koła podzia-
łowego. Kombinacja tych dwóch czynników może prowadzić 
do nieliniowej zależności geometrycznej między dwoma kołami 
zębatymi, jak na rys. 8, gdzie dla zachowania przejrzystości nie-
liniowe zachowanie jest graficznie znacznie wyeksponowane. 
Mimośrodowość przekładni wpływa w ten sposób na wskazania 
sensora położenia. 

Ponadto, jeżeli dwa doskonałe koła zębate nie są zamonto-
wane w taki sposób, że odległość ich środków dokładnie odpo-
wiada sumie promieni kół podziałowych, to wystąpi niewielki 
luz międzyzębny. Gdy napędzające koło zębate zmienia kieru-
nek, wówczas jest wymagany jego niewielki obrót, zanim ten 
luz zostanie usunięty, a napędzane koło zębate zacznie się poru-
szać. Luz międzyzębny jest tylko jednym z wielu zjawisk, które 
mogą być charakteryzowane histerezą (rys. 9). Efekt histerezy 
może również występować w przypadku luzu między wałami 
a ułożyskowaniem. Istnienie luzu powoduje podobny efekt do 
tego, jaki występuje przy mimośrodowości, czyli utratę powta-
rzalności, szczególnie gdy wykonuje się pomiary, zbliżając się 
do określonego punktu z różnych kierunków. Problem luzu 
międzyzębnego jest tak powszechny i potencjalnie szkodliwy, że 
wielu producentów dokonuje wszelkich starań, aby jego wpływ 
zminimalizować lub zmniejszyć. 

Wszystkie rzeczywiste człony wykonawcze (aktuatory) i nie-
które czujniki osiągają pewne maksymalne stany wyjściowe 
(nasycenie) (ang. saturation), niezależne od sygnału wej-
ściowego. Jest to niezgodne z założeniem liniowości układu, 
ponieważ w pewnym momencie, mimo zwiększania sygnału 
wejściowego, nie następuje zmiana sygnału wyjściowego 
(rys. 10). Ten typ nieliniowości musi być również rozpatry-
wany podczas projektowania mechatronicznych systemów 
sterowania, ponieważ ograniczenie maksymalnej prędkości, 
siły lub momentu członu wykonawczego wpływa na osiągi 
systemu. Tak więc systemy sterowania modelowane zgodnie 

z teorią systemów liniowych muszą być starannie sprawdzone 
i przeanalizowane w celu określenia wpływu nasycenia na 
parametry użytkowe tych systemów. W przypadku czujników 
pomiarowych trzeba także postępować rozważnie i sprawdzić, 

Rys. 7. Charakterystyka tarcia

Rys. 8. Zależność między sygnałem wyjściowym a wejściowym w prze-

kładni z występującą mimośrodowością

Rys. 9. Histereza dla przekładni z luzem międzyzębnym
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czy obserwowany stan nasycenia wynika z właściwości tego 
przetwornika, czy też jest wynikiem właściwości toru pomia-
rowego, związanych z zakresami pomiarowymi przy zadanym 
wzmocnieniu sygnału. 

Strefa nieczułości (martwa strefa) (ang. dead band) jest rów-
nież pewnym rodzajem nieliniowości, w którym system nie 
reaguje na zadany sygnał wejściowy dopóty, dopóki nie osiągnie 
on określonego poziomu (rys. 11). Gdy sygnał wejściowy prze-
kracza strefę nieczułości, wówczas sygnał wyjściowy zmienia 
się wraz z jego zmianami. Ten rodzaj nieliniowości występuje 
zarówno w czujnikach, jak i aktuatorach. Martwe strefy elek-
tryczne mogą występować w punktach krańcowych przesuwu 
zespołu ruchowego, gdy dalsze zmiany sygnału wejściowego 
(wielkości mierzonej) nie skutkują zmianami sygnału wyjścio-
wego. Czasami taka nieliniowość jest przydatna, jak na przykład 
w przypadku wejść analogowych joysticków. Wykorzystują one 
niewielką martwą strefę w celu zmniejszenia wpływu efektu 
zakłóceń związanych z działaniem człowieka na wejściu urzą-
dzenia. Bardzo małe ruchy joysticka nie powodują żadnego 
sygnału wyjściowego, ale joystick działa normalnie przy więk-
szych ruchach (sygnałach wejściowych). 

Do błędów nieliniowości zalicza się również offset. Można 
go zdefiniować jako pewien rzeczywisty sygnał wyjściowy (np. 
napięcie), który występuje w czujniku, chociaż wielkość mie-
rzona (sygnał wejściowy) pozostaje równa zeru. Występowa-
nie offsetu przedstawia przykładowa charakterystyka czujnika 
(rys. 12). Na charakterystyce tej zilustrowano również zna-
czenie pojęcia pełny zakres pomiarowy i pełna skala. Rozpię-
tość (ang. span) lub wejściowy pełny zakres pomiarowy (ang. 
Full Span Output, FSO) jest pewnym dynamicznym zakresem 
wielkości mierzonych, które mogą być przetworzone przez 
dany czujnik. Zakres ten stanowi najwyższą możliwą wartość 
wejściową, która może być stosowana do rozważanego czuj-
nika, nie powodując niedopuszczalnie dużych niedokładno-
ści. Pełna skala (ang. Full Scale, FS) jest algebraiczną różnicą 
między punktami końcowymi, gdy jeden punkt końcowy jest 
rzeczywistym offsetem sygnału wyjściowego, a drugi jest górną 
granicą zakresu pomiarowego. 

Na rzeczywiste osiągi sensora wpływa również dokładność 
kalibracji (ang. calibrated accuracy), wykonanej z wykorzysta-
niem znanego wzorca. Zastosowana technika pomiarowa wraz 
z tym wzorcem powinny zapewnić większą dokładność kalibra-
cji niż oczekiwana dokładność cechowanego sensora. Zwykle 
wymagane jest, aby wzorzec odniesienia wykazywał błąd 10 
razy mniejszy niż w przypadku testowanych urządzeń [127]. 
W tym przypadku błąd urządzenia odniesienia (wzorca) może 
być pomijany. Dokładność kalibracji danego przetwornika 
uwzględnia nie tylko dokładność pomiaru, lecz także zdolność 
zastosowanej techniki kalibracji do zadawania ustawień tego 
sensora, zgodnych z możliwościami metrologicznymi przyję-
tego wzorca. Często zamiast określania, że dokładność kalibra-
cji wynosi 99,9%, podaje się procentowo błąd kalibracji 0,1%. 

Pełzanie (dryft) (ang. drift) obejmuje zmiany sygnału wyj-
ściowego przetwornika, które mają miejsce nawet wtedy, gdy 
nie występują żadne zmiany wielkości mierzonej lub warun-
ków środowiskowych. Jedyną zmienną podczas pomiaru 
dryftu jest upływ czasu [127]. Pełzanie może wynikać ze zmian 

temperatury, stabilizowania elektroniki lub starzenia się prze-
twornika lub elementów elektroniki. Badanie dryftu jest prze-
prowadzane w ustalonych warunkach (w stałej temperaturze, 
stałej wilgotności, stałym napięciu zasilania, stałych warunkach 

Rys. 10. Charakterystyka ze stanem nasycenia

Rys. 11. Charakterystyka ze strefą nieczułości

Rys. 12. Przykładowa charakterystyka z błędem offsetu
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obciążenia itd.), w których jest rejestrowany sygnał wyjściowy. 
Dryft jest przedstawiany w postaci dwóch składowych: dryftu 
krótko- lub długoterminowego i jest wyrażany jako procent peł-
nego zakresu sygnału wyjściowego. Dla wielu typowych prze-
tworników przyjmuje się, że dryft krótkoterminowy występuje 
w przedziale czasu mniejszym niż 24 godziny. Z kolei dryft dłu-
goterminowy określa się, rozpatrując przedział czasu miesiąca, 
a nawet roku [127].

Przyczyną dryftu krótkoterminowego mogą być zakłóce-
nia, niestabilność w obwodach elektronicznych, niestabil-
ność mechaniczna, niedostateczne tłumienie elektryczne lub 
mechaniczne i skłonność do losowych zakłóceń elektrycznych 
pochodzących z oddziaływań środowiskowych. Dryft długoter-
minowy pochodzi natomiast ze zmian charakterystyk kompo-
nentów elektrycznych przetwornika i zużycia mechanicznego. 
Na przykład kondensatory elektrolityczne mogą zmieniać 
wartość pojemności lub równoważną impedancję szeregową, 
ponieważ z wiekiem elektrolit wysycha. Z kolei części mecha-
niczne mogą ulegać zużyciu lub zmęczeniu. Określenie rodzaju 
stwierdzonego dryftu (krótko- lub długoterminowy) może 
dać wskazówki na temat możliwych źródeł pełzania sygnału 
pomiarowego. 

Czujniki i siłowniki reagują na sygnały wejściowe, które 
z upływem czasu zmieniają się. Każdy układ, który zmienia 
się wraz z upływem czasu, jest uważany za dynamiczny. Przy 
projektowaniu układów mechatronicznych ważne jest zrozu-
mienie różnych ich reakcji w odpowiedzi na zmieniające się 
sygnały wejściowe. Najważniejszym pojęciem odnoszącym się 
do reakcji układu dynamicznego jest stabilność (ang. stability). 
Termin ten ma wiele różnych definicji i znaczeń, ale najbar-
dziej pospolita definicja odnosi się do równowagi. Układ będzie 
pozostawać w stanie równowagi, jeżeli nie będą występować 
zakłócenia zewnętrzne. Układ stabilny powróci do stanu rów-
nowagi, jeśli „małe” zaburzenie wytrąci go ze stanu początko-
wego. Układ niestabilny nie powróci do położenia równowagi, 
a często przesunie „daleko” od stanu początkowego. 

Większość czujników i członów wykonawczych (aktuatorów) 
jest z natury stabilna [19]. Jednakże dodanie aktywnego stero-
wania może powodować, że układ złożony ze stabilnych urzą-
dzeń zacznie wykazywać zachowanie niestabilne. Aby upewnić 
się, że układ mechatroniczny działa w sposób stabilny, wyma-
gana jest dokładna analiza i testowanie. Złożona odpowiedź sta-
bilnych układów dynamicznych często jest przybliżana o wiele 
prostszymi układami. W większości przypadków wystarczy 
znajomość reakcji układów pierwszego i drugiego rzędu na 
zmianę sygnałów wejściowych, zarówno chwilowych (lub sko-
kowych), jak i sinusoidalnych. 

Odpowiedź czujnika na zmienne sygnały wejściowe różni 
się od jego odpowiedzi na stałe sygnały. Powodem tego jest 
występowanie w układzie elementów magazynujących ener-
gię, takich jak elementy bezwładnościowe (masa, indukcyjność 
itp.) i pojemnościowe. Właściwościami dynamicznymi są błąd 
dynamiczny i szybkość reakcji układu (stała czasowa, opóź-
nienie). Opisują one zachowanie czujnika, gdy są zadawane 
zmienne sygnały wejściowe. Błąd dynamiczny (ang. dynamic 
error) jest różnicą pomiędzy wartością wskazywaną i warto-
ścią rzeczywistą wielkości mierzonej, gdy błąd statyczny jest 

równy zeru. Opisuje on różnicę między odpowiedzią czujnika 
na sygnał wejściowy o tej samej wielkości, w zależności od tego, 
czy ma on wartość stałą czy zmienną w czasie. Szybkość reakcji 
(ang. speed of response) wskazuje, jak szybko układ pomiarowy 
reaguje na zmiany zmiennej wejściowej. Opóźnienie między 
zadanym sygnałem wejściowym a odpowiednim sygnałem wyj-
ściowym nie ma znaczenia z punktu widzenia samego pomiaru, 
natomiast jeśli czujnik jest częścią układu sterowania, to skut-
kiem tego opóźnienia mogą być oscylacje [132]. 

Do przedstawiania właściwości dynamicznych w dziedzinie 
częstotliwości służą [40]: 
zl charakterystyki amplitudowo-fazowe; 
zl charakterystyki amplitudowe; 
zl charakterystyki fazowe; 
zl logarytmiczne charakterystyki amplitudowe; 
zl logarytmiczne charakterystyki fazowe. 
W celu wyznaczenia charakterystyk dynamicznych (ang. 

dynamic characteristics) czujnika trzeba zastosować zmienne 
sygnały wejściowe badanej wielkości. Sygnały te mogą przy-
bierać różne postacie, ale zwykle bada się reakcję na sygnały 
przejściowe (ang. transient) (impulsowe, skokowe, rampowe), 
okresowe (sinusoidalne) i losowe (np. szum biały). W ukła-
dach liniowych, dla których obowiązuje zasada superpozycji, 
znajomość reakcji na każdy z tych sygnałów wystarcza do peł-
nego scharakteryzowania tych układów [132]. Pewnego dopre-
cyzowania wymaga jednak fakt, że w przypadku sygnałów 
okresowych pełna identyfikacja układu w zadanym pasmie czę-
stotliwości jest możliwa po dokonaniu przemiatania (wobulacji) 
tego układu sygnałami okresowymi leżącymi w tym pasmie czę-
stotliwości. Wybór konkretnego sygnału wejściowego zależy od 
rodzaju czujnika i mierzonej wielkości. Na przykład trudne jest 
uzyskanie sinusoidalnie zmiennych stanów temperatury, nato-
miast łatwo jest spowodować nagłą, skokową jej zmianę. Z kolei 
w przypadku przyspieszenia łatwiej jest wywołać jego przyrost 
w postaci impulsowej, niż spowodować jego wzrost w postaci 
skokowej. Stąd badane charakterystyki dynamiczne czujnika 
muszą być dostosowane do specyfiki mierzonych wielkości. 

W celu matematycznego opisu zachowania czujnika zakłada 
się, że jego wielkości wejściowe i wyjściowe są związane zależ-
nością wyrażoną liniowym równaniem różniczkowym ze sta-
łymi współczynnikami. Stąd jest to układ stacjonarny. Zależność 
między sygnałem wyjściowym a wejściowym czujnika może być 
wyrażona w prostszej formie jako iloraz poprzez dokonanie 
transformacji Laplace’a każdego sygnału, a następnie wyzna-
czenie transmitancji czujnika. Warto wspomnieć, że funkcja 
przejścia wyraża ogólną zależność między sygnałem wyjścio-
wym a wejściowym czujnika, a nie między ich wartościami 
chwilowymi. Dla każdego zastosowanego rodzaju sygnału wej-
ściowego można następnie badać charakterystyki dynamiczne 
czujników, klasyfikując je według rzędu funkcji przejścia. Na 
ogół nie jest konieczne stosowanie modeli wyższego rzędu niż 
funkcje drugiego rzędu [132]. 

Sygnał wyjściowy czujnika zerowego rzędu jest związany 
z jego sygnałem wejściowym zależnością: 

  (1)
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Zachowanie układu pomiarowego zerowego rzędu charak-
teryzuje czułość statyczna k, która pozostaje stała, niezależnie 
od częstotliwości sygnału wejściowego. Stąd zarówno jego błąd 
dynamiczny, jak i opóźnienie są równe zeru. Taka jak powyżej 
zależność sygnału wejściowego od wyjściowego wymaga, aby 
czujnik nie zawierał żadnego elementu związanego z magazy-
nowaniem energii. 

Układy pierwszego rzędu zawierają dwa podstawowe ele-
menty: element magazynujący energię i element, który ją roz-
prasza. Typowe układy pierwszego rzędu zawierają człony RC 
lub RL. Termopary i termistory tworzą również układy pierw-
szego rzędu, ze względu na pojemność cieplną i rezystancję. 
Zależność między sygnałem wejściowym x(t) a wyjściowym 
y(t) jest opisana równaniem różniczkowym: 

  
(2)

Odpowiednia funkcja przejścia wyraża się równaniem: 

  (3)

gdzie: 
k = 1/a0 – czułość statyczna, 
τ = a1/a0 – stała czasowa układu. 

Błąd dynamiczny i opóźnienie czujnika pierwszego rzędu 
zależą od przebiegu sygnału wejściowego [132]. Na rys. 13 
jest pokazana odpowiedź na trzy rodzaje zmiennych sygnałów 
wejściowych. 

Czujnik drugiego rzędu zawiera dwa elementy magazynujące 
energię i jeden element rozpraszający ją. Typowy układ dru-
giego rzędu zawiera człon oscylacyjny RLC. Sygnał wejściowy 
x(t) i wyjściowy y(t) tworzą zależność (4), opisaną liniowym 
równaniem różniczkowym drugiego rzędu: 

  
(4)

Odpowiednia funkcja przejścia wyraża się równaniem:

  (5)

Rys. 13. Odpowiedź układu pierwszego rzędu na: a) sygnał skoku jednostkowego; b) sygnał jednostajnie narastający;  

c) sygnał sinusoidalny wobulowany (moduł amplitudy i faza) [132]
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gdzie: 
k – wrażliwość statyczna, 
ξ – współczynnik tłumienia, 
ωn = 2πfn – częstość kątowa czujnika (układu zachowawczego). 

Dwa współczynniki określają zachowanie dynamiczne, nato-
miast jeden pojedynczy określa właściwości statyczne. Poni-
żej są przedstawione ich wyrażenia służące do zamodelowania 
ogólnego układu drugiego rzędu (por. (4)): 

  
(6)

  
(7)

  
(8)

Na rys. 14 zostały przedstawione odpowiedzi układu dru-
giego rzędu na różne, zmienne sygnały wejściowe. 

Miarą zdolności sensora (lub układu kondycjonowania 
sygnału) do zapewnienia prądu dla następnego stopnia układu 

jest impedancja wyjściowa. Jest ona często modelowana jako 
rezystor włączony szeregowo do wyjścia sensora. Na ogół 
wymagana jest mała impedancja wyjściowa, ale często nie jest 
ona dostępna bezpośrednio z sensora. W szczególności sen-
sory piezoelektryczne mają duże impedancje wyjściowe i nie 
mogą być źródłem większego prądu (typowy prąd jest rzędu 
mikroamperów lub mniejszy). Z tego względu do buforowania 
sygnału wyjściowego często są stosowane wzmacniacze opera-
cyjne. Operacyjne układy wzmacniające (zwłaszcza wtórniki 
napięciowe) zapewniają niemal idealne warunki dla wielu czuj-
ników, ponieważ mają dużą impedancję wejściową, ale mogą 
znacznie zmniejszać impedancję wyjściową.� n

Rys. 14. Odpowiedź układu drugiego rzędu na: a) sygnał skoku jednostkowego; b) sygnał jednostajnie narastający; c) sygnał sinusoidalny wobulowany 

(moduł amplitudy i faza) dla różnych współczynników tłumienia [132]
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