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Streszczenie. W artykule omówiono metodę kalibracji wzorca transferowego Fluke 5790A z uży-
ciem transferowego wzorca odniesienia Fluke 792A, stosowaną w Centralnym Wojskowym Ośrodku 
Metrologii. Przedstawiono równanie pomiaru, budżet niepewności oraz ocenę wpływu wielkości 
wejściowych na niepewność pomiaru. Dokonano oceny spójności pomiarowej uzyskanych wyników 
kalibracji z wynikami ostatniej kalibracji w laboratorium Fluke.
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1. Wprowadzenie

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii (CWOM) jest najwyższym w hierar-
chii wojskowym laboratorium kalibrującym zapewniającym spójność pomiarową 
w resorcie obrony narodowej (RON). W ramach realizacji swoich zadań w zakresie 
pomiarów i odtwarzania napięcia przemiennego wykonuje między innymi kalibra-
cje przyrządów pomiarowych takich jak kalibratory wielofunkcyjne i multimetry 
cyfrowe o rozdzielczości 8,5 cyfry. Działalność laboratorium wspomaga wdrożony 
system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy [1] PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
+Ap1:2007 oraz decyzjami Ministra Obrony Narodowej i Dyrektora Centrum — 
Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego — regulującymi działalność metrologiczną 
w RON.
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Do niedawna CWOM zapewniał spójność pomiarową w zakresie pomiaru 
i odtwarzania napięcia przemiennego, poprzez kalibrację wzorca transferowego AC/DC 
Fluke 792A (wzorzec odniesienia) [2] i wzorców transferowych AC/DC Fluke 5790A 
(wzorce robocze) [3] w laboratorium producenta. Ten sposób utrzymania spójności 
pomiarowej wymagał znacznych nakładów finansowych i wiązał się z koniecznością 
długiego przebywania wzorców poza laboratorium (do 12 tygodni na rok). 

Powyższe fakty były przesłanką do podjęcia decyzji o opracowaniu procedury 
pomiarowej umożliwiającej kalibrację wzorców Fluke 5790A w CWOM. Aby określić 
wymagane zasoby sprzętowe konieczne do realizacji zadania, skorzystano z instruk-
cji producenta [2, 3]. Podstawy teoretyczne zaczerpnięto z publikacji krajowych 
[4, 5] oraz międzynarodowych [6]. Ponadto skorzystano z doświadczenia w tym 
obszarze Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości Głównego 
Urzędu Miar (GUM).

2. Pojęcia podstawowe

Wzorce transferowe AC/DC dokonują zamiany wartości skutecznej napięcia 
przemiennego UA podanego na wejście przetwornika na napięcie stałe EA na jego 
wyjściu. W zależności od konstrukcji wyjściowe napięcie stałe może być mierzone za 
pomocą zewnętrznego multimetru cyfrowego (jak np. w Fluke 792A) lub bezpośred-
nio odczytywane z wyświetlacza przyrządu pomiarowego (jak np. w Fluke 5790A).

Podstawowym parametrem charakteryzującym wzorce transferowe napięcia 
przemiennego jest błąd transferowy dt (ang. ac/dc difference) zwany też różnicą 
transferową, określony zgodnie z definicją:
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gdzie: USK — wartość skuteczna napięcia przemiennego na wejściu przetwornika;
  UDC — wartość napięcia stałego na wejściu przetwornika;
  ESK — wartości napięcia stałego na wyjściu przetwornika przy podaniu  

 napięcia przemiennego USK na wejście przetwornika;
  EDC — wartości napięcia stałego na wyjściu przetwornika przy podaniu  

 napięcia stałego UDC na wejście przetwornika. 
 
W praktycznej realizacji stanowiska pomiarowego zachowanie warunku  

ESK = EDC, określonego w definicji (1), jest trudne do realizacji. Rozwiązaniem tego 
problemu jest zastosowanie metody dwukanałowej opisanej w publikacji [5]. 
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Wartość błędu transferowego dt jest błędem systematycznym o znanej wartości, 
niepewność wyznaczenia tego błędu U(dt) stanowi istotny składnik niepewności 
pomiaru tym przetwornikiem. 

Drugim parametrem opisującym właściwości wzorca transferowego napięcia 
przemiennego, który charakteryzuje jego liniowość, jest wykładnik funkcji przetwa-
rzania n. Parametr ten określa się poprzez wyznaczenie charakterystyki EDC(UDC), 
a następnie jej aproksymację modelem funkcji wykładniczej [2] w postaci:

 ˆ ˆ ,n
DC DCE a U= ⋅  (2) 

gdzie: a — stała równania;
  n — wykładnik funkcji przetwarzania.

3. Stanowisko pomiarowe

W celu wyznaczenia błędu transferowego dt wzorca transferowego AC/DC Fluke 
5790A zastosowano w CWOM stanowisko pomiarowe przedstawione na rysunku 1.

Rys. 1. Stanowisko do wyznaczenia błędu transferowego 5790A
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Stanowisko pomiarowe składa się z:
— wzorca transferowego AC/DC Fluke 792A (wzorzec odniesienia),
— kalibratora wielofunkcyjnego Fluke 5720A (źródło napięcia stałego i prze-

miennego),
— multimetru referencyjnego Fluke 8508A (pomiar napięcia stałego na wyjściu 

wzorca odniesienia),
— wzorca transferowego AC/DC Fluke 5790A (wzorzec kalibrowany), 
— komputera z oprogramowaniem MET/CAL i interfejsem GPIB (sterowanie 

procesem kalibracji).

Oznaczenia na rysunku 1:
UDP  — napięcie stałe (polaryzacja dodatnia) odtwarzane przez źródło napięcia,
UA  —  napięcie przemienne odtwarzane przez źródło napięcia, 
UDN  —  napięcie stałe (polaryzacja ujemna) odtwarzane przez źródło napięcia,
EDTP —  napięcie stałe odczytane z wzorca kalibrowanego przy podaniu napięcia  

 stałego UDP na wejście wzorca kalibrowanego,
EAT  —  napięcie stałe odczytane z wzorca kalibrowanego przy podaniu napięcia  

 przemiennego UA na wejście wzorca kalibrowanego, 
EDTN  —  napięcie stałe odczytane z wzorca kalibrowanego przy podaniu napięcia  

 stałego UDN na wejście wzorca kalibrowanego,
EDSP  —  napięcie stałe na wyjściu wzorca odniesienia przy podaniu napięcia  

 stałego UDP na wejście wzorca odniesienia,
EAS  —  napięcie stałe na wyjściu wzorca odniesienia przy podaniu napięcia  

 przemiennego UA na wejście wzorca odniesienia,
 EDSN  —  napięcie stałe na wyjściu wzorca odniesienia przy podaniu napięcia  

 stałego UDN na wejście wzorca odniesienia.

Stanowisko przedstawione na rysunku 1 realizuje pomiar metodą dwukanałową, 
przy zastosowaniu której nie jest wymagana znajomość wartości umownej napię-
cia stałego i przemiennego odtwarzanych przez źródło napięcia (wystarczającym 
kryterium jest stabilność napięć). 

Producent zaleca jednak charakteryzację napięć stałych poprzez wyznaczenie 
błędów odtwarzania napięć nominalnych przy polaryzacji dodatniej i ujemnej. 
Korekcja tych błędów podczas odtwarzania dodatnich i ujemnych napięć stałych 
zapewnia ich symetryczność oraz odniesienie napięcia przemiennego do jego war-
tości nominalnej. Pomiar ten wykonuje się metodą opisaną w instrukcji producenta 
[7] przy użyciu:

— wzorca napięcia stałego Fluke 734A,
— dzielnika napięcia Fluke 752A. 
W przypadku wzorców transferowych AC/DC Fluke 792A i Fluke 5790A w instruk-

cjach producenta [3, 8] wykazano, że wartości wykładników funkcji przetwarzania 
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n można uznać za równe jedności. W związku z powyższym równanie pomiaru 
umożliwiające wyznaczenie błędu transferowego dt w instrukcji [2] określono jako: 
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  dS — wartość poprawki błędu transferu wzorca odniesienia ze świadectwa  
 kalibracji (w µV/V).

Po wstawieniu równań (4) i (5) do (3) uzyskuje się następującą zależność:
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Rys. 2. Sekwencja pomiarowa



208 P. Piróg, M. Górecki

Na rysunku 2 przedstawiono sekwencję pomiarową dla jednego punktu pomia-
rowego. Wykonuje się ją po przeprowadzeniu procedury zerowania dla wszystkich 
wzorców oraz charakteryzacji napięć stałych dla źródła napięcia (zgodnie z instruk-
cjami producenta). Przedstawiona sekwencja pomiarowa jest realizacją dwukanałowej 
metody komparacji. Polega ona na równoczesnym pomiarze napięć wyjściowych 
wzorca odniesienia i wzorca kalibrowanego, na których wejścia podano to samo 
napięcie źródłowe. 

Sekwencję pomiarową należy powtórzyć dla wszystkich punktów pomiarowych 
zalecanych przez producenta [3].

W opracowaniach [4, 5] w celu zmniejszenia błędu rewersji proponowana 
jest inna sekwencja pomiarowa (UA, UDP, UA, UDN, UA). W realizacji stanowiska 
w CWOM przyjęto kolejność (UDP, UA, UDN), ponieważ jest ona bliższa sekwencji 
pomiarowej standardowo wykorzystywanej podczas pomiarów za pomocą wzorca 
transferowego AC/DC Fluke 5790A.

Czas oczekiwania na stabilizację pomiarów wzorców, równy 60 s lub 30 s 
(w zależności od zakresu pomiarowego), został określony w oparciu o instrukcję 
producenta [8].

Przeanalizowane publikacje różnią się zalecaną liczbą pomiarów w serii pomia-
rowej N. Przyjęta liczność serii pomiarowej N = 5 jest kompromisem pomiędzy 
zmniejszaniem wartości niepewności pomiaru a czasem kalibracji wzorca. Oprogra-
mowanie MET/CAL firmy Fluke, stosowane do automatyzacji pomiarów, umożliwia 
oszacowanie niepewności pomiaru w oparciu o funkcję rozkładu prawdopodobień-
stwa t-Studenta. Mnożąc rozrzut serii pomiarowej przez współczynnik zależny od 
liczby pomiarów, N uwzględnia mało liczną serię pomiarową.

4. Szacowanie niepewności

Zgodnie z wymaganiami normy [1] w procesie kalibracji przeprowadzono 
szacowanie niepewności pomiaru. Na podstawie zapisów w dokumencie [9] wpro-
wadzono do równania (6) poprawki dla zidentyfikowanych źródeł niepewności 
pomiaru, którymi są: 

— niepewność kalibracji wzorca odniesienia,
— niepewność pomiaru multimetru referencyjnego,
— rozdzielczość odczytu multimetru referencyjnego i wzorca kalibrowanego,
— rozrzut pomiarów w serii pomiarowej.
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gdzie: pRAT — poprawka od rozdzielczości odczytu napięcia EAT;
  pRDTP — poprawka od rozdzielczości odczytu napięcia EDTP;

 pRDTN — poprawka od rozdzielczości odczytu napięcia EDTN;
 pAS — poprawka od niepewności pomiaru napięcia EAS;
 pRAS — poprawka od rozdzielczości odczytu napięcia EAS;
 pDSP — poprawka od niepewności pomiaru napięcia EDSP;
 pRDSP — poprawka od rozdzielczości odczytu napięcia EDSP;
 pDSN — poprawka od niepewności pomiaru napięcia EDSN;
 pRDSN — poprawka od rozdzielczości odczytu napięcia EDSN;
 pdS — poprawka związana z niepewnością kalibracji dS;
 pA — poprawka związana z rozrzutem w serii N pomiarów dT.

W równaniu pomiaru (7) uwzględniono zidentyfikowane poprawki przy założe-
niu, że estymaty poprawek są równe zero, a wartości wielkości zapisanych w równa-
niu (6) są wartościami dokładnymi. W tabeli 1 przedstawiono sposób wyznaczenia 
współczynników wrażliwości i niepewności standardowych, przyjęto, że wyrażenie 
R(x) oznacza rozdzielczość x, a U(x) niepewność pomiaru x. 

Tabela 1
Budżet niepewności

Wielkość
(symbol  

wielkości)

Oszaco-
wana

(estymata 
wielkości)

Typ rozkładu Niepewność
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wrażliwości
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Wartość niepewności standardowej złożonej u(dT) (8) i niepewności pomiaru 
U(dT) (9) określają zależności: 
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gdzie: k — współczynnik rozszerzenia.

Rysunek 3 przedstawia reprezentatywny przykład udziału poszczególnych 
składników niepewności. Z tego przykładu widać, że dominującym składnikiem 
jest niepewność związana z kalibracją wzorca odniesienia. Znaczący wkład wnoszą 
również niepewność pomiaru napięcia EAS i niepewność związana z rozrzutem 
wyników w serii pomiarowej. 

cd. tabeli 1
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5. Uzyskane wyniki

W celu oceny zastosowanej metody kalibracji dokonano porównania wyni-
ków kalibracji wzorca transferowego AC/DC Fluke 5790A nr 9085031 uzyskanych 
w laboratorium Fluke podczas ostatniej kalibracji (07.2016) z wynikami uzyskanymi 
w laboratorium CWOM (02.2017). 

W tabeli 2 przedstawiono przykładowe wyniki kalibracji dla dwóch zakresów 
pomiarowych. Jako kryterium oceny wzięto współczynnik En zdefiniowany w publi-
kacji [10], przyjmując wyniki laboratorium Fluke jako odniesienie. Uzyskane wartości 
współczynnika En spełniają zależność |En| ≤ 1, co potwierdza spójność wyników 
obu kalibracji i pozwala pozytywnie ocenić metodę kalibracji wzorca transferowego 
Fluke 5790A wdrożoną w laboratorium CWOM.

Tabela 2
Wyniki kalibracji Fluke 5790A — dla zakresów pomiarowych 700 mV i 2,2 V

(Zakres)
Punkt  

pomiarowy
Częstotliwość Wyniki kalibracji CWOM

(µV/V)
Wyniki kalibracji Fluke

(µV/V) En

(700 mV)

600 mV

10 Hz 3,2 ± 17,1 –4,2 ± 30,0 0,21

20 Hz 9,2 ± 12,9 –2,7 ± 35,0 0,32

100 Hz 3,1 ± 8,6 –6,3 ± 11,0 0,67

1 kHz 8,3 ± 8,0 –3,8 ± 12,0 0,84

10 kHz 7,1 ± 7,7 –1,9 ± 11,0 0,67

20 kHz 9,5 ± 8,3 –1,8 ± 11,0 0,82

50 kHz 4 ± 8,3 –5,1 ± 22,0 0,39

Rys. 3. Przykładowy udział składników niepewności w niepewności pomiaru wyrażony w %

P s 56,41%�
pA 10,61%

pRDTP 0,26%

pRDTN 0,26%

pRAT 1,03%

pDSP 5,24%

pRDSP 0,00%

pDSN 5,24%

pRAS 0,00%

pAS 20,96%

pRDSN 0,00%



212 P. Piróg, M. Górecki

(2,2 V )

2 V

10 Hz 13,1 ± 11,2 8,8 ± 30,0 0,13

20 Hz 4,6 ± 7,7 0,7 ± 23,0 0,16

100 Hz –7,8 ± 6,1 –10,9 ± 9,0 0,29

1 kHz –3,8 ± 5,7 –4,2 ± 6,0 0,05

10 kHz –3,7 ± 7,4 –2,9 ± 7,0 –0,08

20 kHz –4,1 ± 7,4 –4,3 ± 7,0 0,02

50 kHz –7,6 ± 7,5 –6,6 ± 14,0 –0,06

6. Wnioski i podsumowanie

W artykule przedstawiono wdrożoną w CWOM metodę wyznaczenia błędu 
transferu dT będącą częścią kalibracji wzorców transferowych AC/DC Fluke 5790A. 
Otrzymane podczas oceny metody współczynniki En pozwalają pozytywnie ocenić 
zarówno poprawność zestawienia stanowiska pomiarowego, sposób przeprowadzenia 
procedury pomiarowej, jak i wykonane szacowanie niepewności pomiaru.

Podczas wdrażania metody kalibracji zauważono, że pomimo zastosowania 
automatyzacji pomiarów procedura pomiarowa jest czasochłonna. Kalibracja jednego 
zakresu pomiarowego zajmuje około dwóch godzin. Fakt ten skłania do przyszłego 
rozwoju procedury pomiarowej o:

— wypróbowanie innych sekwencji pomiarowych,
— wprowadzenie w procedurze pomiarowej warunku odczytu napięcia z wzorca 

odniesienia po uzyskaniu założonego poziomu stabilizacji napięcia stałego 
(skrócenie czasu oczekiwania na stabilizację).

W ramach wdrażania metody kalibracji wzorców transferowych AC/DC Fluke 
5790A CWOM planuje jeszcze:

— rozszerzenie procedury o kalibrację funkcji bezpośredniego pomiaru 
napięcia przemiennego,

— rozszerzenie procedury o kalibrację opcji szerokopasmowej (WIDEBAND).
Po zakończeniu całego procesu wdrażania kalibracji wzorców transferowych 

AC/DC Fluke 5790A planowane są dwustronne porównania międzylaboratoryjne 
z laboratorium Fluke. Pozwolą one na potwierdzenie kompetencji laboratorium 
CWOM w zapewnieniu spójności pomiarowej w zakresie pomiaru i odtwarzania 
napięcia przemiennego w resorcie obrony narodowej. 

Artykuł opracowany na podstawie referatu wygłoszonego na konferencji „XI Szkoła-Konferencja 
MWK ‘17 — Metrologia Wspomagana Komputerowo”, Waplewo, 23-26 maja 2017 r.

Artykuł wpłynął do redakcji 13.07.2017 r. Zweryfikowaną wersję po recenzjach otrzymano 9.11.2017 r.

cd. tabeli 2
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AC/DC transfer standards calibration at the Central Military Calibration Laboratory
Abstract. The article discusses the method used at the Central Military Calibration Laboratory 
to calibrate Fluke 5790 AC/DC transfer standard with the reference transfer standard Fluke 792A. 
It presents the measurement equation and the uncertainty budget. The contribution of uncertainty 
components in the measurement uncertainty has been presented. The metrological traceability has been 
evaluated by comparing calibration results with the results in the last Fluke certificate of calibration. 
Keywords: AC/DC converters, AC/DC difference, thermal voltage converters (TVCs), AC voltage 
measurement
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