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KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY Z CZUJNIKIEM 
TRÓJOSIOWYM DO POMIARU NATĘŻENIA POLA 
MAGNETYCZNEGO 

Streszczenie. W artykule omówiono budowę oraz elementy składowe kompute-
rowego systemu pomiarowego przeznaczonego do pomiaru natężenia pola magne-
tycznego. Przedstawiono również metodę wzorcowania, właściwości użytkowe systemu 
oraz przykładowe wyniki pomiaru natężenia pola magnetycznego w otoczeniu 
niskonapięciowego zasilacza stabilizowanego. 
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A COMPUTER SYSTEM WITH A TRIAXIAL SENSOR FOR MEASURING 
THE INTENSITY OF A MAGNETIC FIELD 

Summary. The paper describes the architecture and the individual components of 
a computer-based system for measuring the intensity of a magnetic field. It also covers 
the issue of calibration and presents the usability properties of the system. As an example, 
a measurement of the intensity of the magnetic field surrounding a low-voltage stabilized 
power supply has been included. 
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1.  WPROWADZENIE 

Obecnie na rynku dostępna jest bardzo szeroka oferta różnego rodzaju sprzętu pomiarowego. 
Dostępne są zarówno proste, jak i bardzo skomplikowane systemy do pomiaru natężenia pola 
magnetycznego. Systemy proste, w których operator dokonuje pomiaru trzymając przyrząd w 
dłoni, są stosunkowo tanie (koszt około kilkuset złotych), natomiast cena tych bardziej 
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rozbudowanych może osiągać poziom kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zasada działania wszystkich 
wspominanych urządzeń bazuje na kilku fundamentalnych prawach fizyki, a istotne różnice 
polegają na ich parametrach: dokładności, zakresach pomiarowych itd. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy dostępnych na rynku przyrządów pomiarowych zdecydowano się na 
opracowanie i zbudowanie prototypu systemu pomiarowego natężenia pola magnetycznego, 
który cechowałby się dobrymi parametrami metrologicznymi przy zachowaniu umiarkowanej 
ceny.   

2.  STRUKTURA SYSTEMU POMIAROWEGO 

Koncepcja systemu pomiarowego zakłada wykorzystanie powszechnie dostępnych urządzeń 
elektronicznych, czyli komputerów (szczególnie tych przenośnych). Element ten stanowi bazę, 
na podstawie której budowany jest kompletny system pomiarowy (rysunek 1, rysunek 5). 

Konwerter

Czujnik trójosiowy

USB

Światłowód

 

Rys. 1. Poglądowy schemat systemu pomiarowego 
Fig. 1. Block diagram of the measurement system 

Podstawowym elementem systemu pomiarowego jest czujnik, w którym następuje 
zamiana składowych wzajemnie prostopadłych wektora natężenia pola magnetycznego na sygnał 
cyfrowy, wyprowadzony z czujnika światłowodem (rysunek 2). 

 
Rys. 2. Czujnik pola magnetycznego – schemat blokowy 
Fig. 2. Magnetic Field Sensor - flowchart 
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Sygnał analogowy poddawany jest wstępnej obróbce w bloku wzmacniaczy, których 
zadaniem jest dopasowanie go do zakresu wejściowego przetwornika analogowo-cyfrowego. 
Tak uformowany sygnał przetwarzany jest na postać cyfrową, a następnie formowany  
w mikrokontrolerze w pakiety wysyłane poprzez nadajnik laserowy do światłowodowego kanału 
transmisyjnego. Ze względu na oszczędność energii zastosowano jednokierunkową transmisję 
danych, co uniemożliwia wbudowanie w czujnik układu zmiany zakresu pomiarowego. Pomiar 
w innym zakresie pomiarowym wymaga podłączenia czujnika o innej liczbie zwojów lub 
innego zestawu wzmacniaczy o odpowiednio dobranym wzmocnieniu (rysunek 3). 

Zastosowanie światłowodu podyktowane zostało względami bezpieczeństwa,  
a dokładniej wymogami ochrony przeciwporażeniowej operatora dokonującego pomiaru. Nie 
bez znaczenia jest również ochrona przed uszkodzeniem urządzenia, do którego podłączony jest 
czujnik.  

Kolejnym etapem procesu transmisji sygnału pomiarowego z czujnika do komputera jest 
układ konwertera, zbudowany z detektora promieniowania laserowego oraz mikroprocesora 
dokonującego demodulacji sygnału (rysunek 4). Tak spreparowany sygnał poddawany jest 
dalszej obróbce, polegającej na dostosowaniu go do standardu USB. Ta część procedury 
transmisji danych realizowana jest przez układ scalony Future Technology Devices 
International Ltd. o oznaczeniu FT245R. Producent układu FT245R dostarcza oprócz 
dokumentacji także sterowniki konieczne do prawidłowej pracy układu w systemie Microsoft 
Windows. Ponadto udostępnia zbiór plików nagłówkowych dla języka C/C++, pozwalających 
wykorzystywać dostarczone przez sterownik funkcje z poziomu aplikacji pisanej w języku 
C/C++. 

Dane odebrane przez port USB komputera przekazywane są przez system bezpośrednio do 
sterownika, który z kolei może udostępnić je procesowi ubiegającemu się o nie. Dalsza obróbka 
danych realizowana jest przez autorskie oprogramowanie stworzone i rozwijane na potrzeby 
niniejszej pracy [1], [4].  

 
Rys. 3. Trójosiowy czujnik pola magnetycznego  
Fig. 3. Cylinder magnetic field sensor 
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Rys. 4. Konwerter  
Fig. 4. Converter 
 

 
Rys. 5. Kompletny zestaw pomiarowy 
Fig. 5. Complete measuring set 

3. OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE 

Oprogramowanie komputerowe pozwalające na wykorzystanie danych otrzymywanych  
z czujnika stanowi integralną cześć systemu pomiarowego. Oprogramowanie takie może być 
dedykowane do konkretnego zastosowania lub mieć charakter uniwersalny (np. LabView). 
Oba skrajnie odmienne podejścia do zagadnienia akwizycji i wizualizacji danych 
pomiarowych mają swoje wady i zalety. Na podstawie przeprowadzonych analiz zdecydowano 
się na kompromis pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Z oprogramowania uniwersalnego 
zaczerpnięto modularny sposób tworzenia oprogramowania, co w przyszłości zapewni możliwość 
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dodawania obsługi nowych urządzeń. Natomiast dedykowany charakter osiągnięto poprzez 
automatyczne dostosowanie wyglądu i zawartości głównego okna aplikacji (rysunek 9) do 
bieżących potrzeb.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy zapotrzebowania potencjalnych użytkowników 
oprogramowana określono minimalny zestaw elementów, które powinny zostać 
zaimplementowane. Zestaw ten składa się z następujących opcji:  

 zapis uzyskanych wyników pomiarowych na trwałym nośniku, 

 wizualizacja wyników pomiarowych, 

 analiza czasowa i częstotliwościowa [1], 

 zapis wyników przeprowadzonej analizy, 

 możliwość przeglądania wcześniej zapisanych wyników, 

 modularna budowa pozwalająca na dodanie nowych opcji oraz poszerzenie listy 
obsługiwanych urządzeń [3], [5], 

 eksport danych do pliku w formacie umożliwiającym dalszą obróbkę. 

4. SKRÓCONY OPIS DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA 

W przypadku oprogramowania przeznaczonego do akwizycji danych pomiarowych 
kluczową kwestią jest zapewnienie ciągłości tego procesu oraz jego prawidłowego przebiegu, w 
sytuacji gdy nastąpi awaria. Efekt ten uzyskano poprzez wykorzystanie technik przetwarzania 
równoległego, oferowanych przez system operacyjny Microsoft Windows. Początkowo proces 
utworzony przez system operacyjny zawiera tylko jeden wątek, nazywany wątkiem głównym. 
Wątek ten odpowiedzialny jest za zainicjalizowanie wszystkich składników oprogramowania, 
interakcję z użytkownikiem oraz śledzenie zmian w strukturze systemu pomiarowego (podłączanie 
i odłączanie urządzeń). Podłączenie urządzenia (obsługiwanego przez oprogramowanie) powoduje 
jego automatyczną rejestrację i wyświetlenie na liście dostępnych urządzeń. Podobnie odłączenie 
urządzenia powoduje jego wyrejestrowanie  
i usunięcie z listy dostępnych urządzeń. Odłączenie urządzenie powoduje również wstrzymanie 
procesu akwizycji danych, jeżeli takowy został uruchomiony. Wstrzymana zostaje również 
wizualizacja wyników z tego urządzenia. Podłączenie nowego urządzenia, poza faktem jego 
rejestracji, nie powoduje żadnych dodatkowych działań. Akwizycja danych i wizualizacja 
wyników musi być uruchomiona w sposób jawny. Proces włączenia akwizycji danych dla 
urządzenia powoduje utworzenie osobnego wątku, co ilustruje diagram stanów (rysunek 6). 
Tworzenie oddzielnych wątków dla każdego czujnika nieznacznie zmniejsza wydajność systemu 
[8], jednakże sprawia, że nieprawidłowa praca jednego lub kilku czujników nie wpływa 
negatywnie na pozostałe, działające prawidłowo. 
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Rys. 6. Uproszczony diagram stanów oprogramowania komputerowego 
Fig. 6. Simplified state diagram software 
 

W trakcie pracy programu możliwe jest obserwowanie pomiarów z jednego wybranego 
czujnika, dla którego proces akwizycji danych został rozpoczęty. 

5. EKSPERYMENT POMIAROWY 

Do przeprowadzenia badań wykorzystano dwie cewki połączone w tak zwany układ 
Helmholtza (rysunek 7), zapewniający w pewnym obszarze prawie jednorodne pole 
magnetyczne [2]. 

 
Rys. 7. Układ do badania czujnika pola magnetycznego 
Fig. 7. To study the magnetic field sensor system 

 
Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono charakterystyki przetwarzania trzech  

torów pomiarowych. Z uzyskanych wyników można wnioskować, iż czujnik ma liniową 
charakterystykę przetwarzania oraz że nachylenie charakterystyk dla poszczególnych torów 
pomiarowych jest różne od jedności (przypadek idealny). 
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Rys. 8. Charakterystyka przetwarzania czujnika wyznaczona dla 3 różnych ustawień względem 

wektora natężenia pola magnetycznego 
Fig. 8. Characteristics of sensor processing for 3 different settings in relation to the intensity of the 

magnetic field vector 
 

Przyczyną tych rozbieżności jest niedokładne wykonanie czujnika, co w konsekwencji 
prowadzi do wykazywania przez czujnik niewielkich własności kierunkowych. Wzorcując 
indywidualnie każdy z torów pomiarowych, można skorygować ten błąd i w efekcie wyeliminować 
powstały problem kierunkowości. 

 

Rys. 9. Pomiar pola magnetycznego w otoczeniu jednofazowego zasilacza stabilizowanego 
Fig. 9. Measurement of magnetic field in a plug for single phase power supply stabilized 
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Po przeprowadzeniu wzorcowania w celu określenia pozostałych właściwości użytkowych, 
takich jak: czas pomiaru czujnika zasilanego z akumulatora, wpływ zakłóceń na proces 
pomiarowy, wpływ zakłóceń na proces transmisji danych wykonano pomiary na obiekcie 
fizycznym, którym był jednofazowy zasilacz stabilizowany. Przykładowy wynik uzyskany z 
pomiarów przedstawiono na rysunku 9, natomiast omówienie właściwości użytkowych 
przedstawiono w podsumowaniu.  

6. PODSUMOWANIE 

W wyniku eksperymentów stwierdzono, że zbudowane prototypowe urządzenie działa 
zgodnie z założeniami projektowymi. Potwierdzono również spodziewane ograniczenia 
wykorzystania magistrali USB oraz systemu operacyjnego Microsoft Windows w budowie 
komputerowych systemów pomiarowych [6], [7]. Można jednak wyciągnąć wniosek, że przy 
podłączeniu kilku czujników system działa poprawnie. Problem stanowi natomiast utrata danych 
pomiarowych, w sytuacji gdy system operacyjny jest nadmiernie obciążony.  
W przypadku gdy utrata jakichkolwiek danych nie jest do zaakceptowania, lepszym wyborem 
jest zakup urządzenia czasu rzeczywistego, gwarantującego ciągłość przetwarzania danych. W 
prostszych zastosowaniach, gdy dopuszczalne jest chwilowe wstrzymanie procesu akwizycji 
danych pomiarowych, prezentowane rozwiązanie będzie wystarczające i zdecydowanie tańsze od 
urządzeń wysokiej klasy. 

W chwili obecnej prezentowane oprogramowanie komputerowe umożliwia akwizycję 
danych i wizualizację wyników pomiaru dla następujących prototypowych czujników: 

 sześcioelektrodowy czujnik natężenia pola elektrycznego quasi-stacjonarnego, 
 trójosiowy czujnik natężenia pola magnetycznego, 
 wyposażonych w interfejs bazujący na układzie FT245R. Obsługa kolejnych typów 

czujników zostanie dodana, gdy zaistnieje taka potrzeba.  
Na zakończenie lista zalet i wad dostrzeżonych w trakcie tworzenia i eksploatacji systemu. 

Zalety 
 Niski koszt systemu w porównaniu do urządzeń dostępnych na rynku. 
 Galwaniczne odizolowanie czujnika od reszty systemu pomiarowego zapewnia wysoki 

poziom bezpieczeństwa obsługi. 
 Niski koszt oprogramowania wizualizującego wyniki pomiarowe w porównaniu do 

dostępnego na rynku oprogramowania. 
 Modularna budowa oprogramowania umożliwiająca łatwą rozbudowę listy obsługiwanych 

urządzeń (także prototypowych). 
 Możliwość rozbudowy oprogramowania o dodatkowe funkcje specyficzne dla 

poszczególnych urządzeń i prowadzonych prac badawczych. 
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 Wygląd i zawartość dostosowana do potrzeb użytkownika. 
Wady 

 Stosunkowo duże obciążenie obliczeniowe procesora przez wątek odpowiedzialny za 
wizualizację. 

 Wydajność systemu zmniejszająca się wraz ze wzrostem liczby podłączonych urządzeń. 
 Brak gwarancji, że proces akwizycji będzie przebiegał prawidłowo, gdy zostanie podłączona 

zbyt duża liczba urządzeń. 
 Maksymalna liczba urządzeń obsługiwanych prawidłowo przez oprogramowanie zależy od 

mocy obliczeniowej komputera, do którego urządzenia są podłączone, 
 Ograniczony czas pracy przy zasilaniu z akumulatora. 
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