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Model systemu zdalnego monitoringu
parametrów wibroakustycznych
ļ\YNYaS]UKZ\KMc
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A]^ýZ

=dUYNVSaOMdcXXSUSaSL\YKU_]^cMdXOMdcVSRKĥK]SN\QKXSKWOMRKXSMdXOac]^ýZ_TéZYa]dOMRXSOaļ\YNYwisku pracy, przyczyniaj¹c siê do powstawania wywo³anych nimi chorób zawodowych. Podejmowanie
NdSKĥKħZ\YPSVKU^cMdXcMRMR\YXSéMcMRZ\KMYaXSU¸aZ\dONXKNWSO\XcWXK\KŜOXSOWXKRKĥK]V_LN\QKXSK
WOMRKXSMdXOacWKQKaSONdcXK^OWK^]^KX_dKQ\YŜOXSK^cWSMdcXXSUKWSadKUĥKNdSOZ\KMc?WYŜVSaSKë
^YWYQé]c]^OWcWYXS^Y\YaKXSKdKQ\YŜOħaSL\YKU_]^cMdXcMRaļ\YNYaS]U_Z\KMc
W artykule przedstawiono opracowany w CIOP-PIB model systemu, bêd¹cy bezprzewodow¹ sieci¹
sensorow¹ do monitorowania zagro¿eñ wibroakustycznych. Do zasilania uk³adów pomiarowych
]SOMSacUY\dc]^KXYYNXKaSKVXOŚ\¸NĥKOXO\QSS<YdaSédKXSO^KUSOdaSýU]dKK_^YXYWSMdXYļë_UĥKN¸a
pomiarowych oraz zmniejsza koszty u¿ytkowania systemu. W artykule opisano g³ówne za³o¿enia
i koncepcje systemu, omówiono budowê uk³adu modelowego tego systemu oraz przedstawiono
przyk³adowe wyniki pomiarów wykonanych przy jego u¿yciu. Zbiorcza prezentacji wyników w centrali
odbieraj¹cej sygna³y z kilku czy kilkunasty punktów pomiarowych bêdzie przedmiotem przysz³ych
publikacji.
=ĥYaKUV_MdYaO$YNXKaSKVXOŚ\¸NĥKOXO\QSS]SOMSMd_TXSU¸aRKĥK]N\QKXSKWOMRKXSMdXOWYXS^Y\SXQ

7YNOVYP^ROaS\OVO]]WYXS^Y\SXQYPXYS]OKXN`SL\K^SYXSX^ROaY\USXQOX`S\YXWOX^o]]c]^OW
@SL\YKMY_]^SMRK\WP_VPKM^Y\]XKWOVcXYS]OKXN`SL\K^SYXK\OMYWWYXSX^ROaY\USXQOX`S\YXWOX^MYX^\SL_^SXQ^Y^ROPY\WK^SYXYPYMM_ZK^SYXKVNS]OK]O]>KUSXQZ\O`OX^S`OWOK]_\O]^YZ\Y^OM^aY\UO\]P\YW
ObZY]_\O^YObMO]]S`OXYS]OY\`SL\K^SYX\O[_S\O]UXYaVONQOYP^RO]^K^OYPRKdK\N]SX^ROaY\UZVKMO>RS]MKX
LOQKSXON_^SVSdSXQ]c]^OW]PY\WYXS^Y\SXQXYS]OKXN`SL\K^SYXSX^ROaY\USXQOX`S\YXWOX^
>ROZKZO\Z\O]OX^]^RO]c]^OWo]WYNOVNO`OVYZONSX-39::3,aRSMRS]KaS\OVO]]]OX]Y\XO^aY\UPY\
WYXS^Y\SXQXYS]OKXN`SL\K^SYXRKdK\N]3X^ROKLY`OWOX^SYXONWYNOV\OXOaKLVOOXO\Qc]Y_\MO]K\O_]ON
PY\ZYaO\SXQXYS]OKXN`SL\K^SYXWO^O\]>RS]]YV_^SYXSXM\OK]O]^ROK_^YXYWcYP^ROWO^O\]KXN\ON_MO]
^ROMY]^YP^RO]c]^OWWKSX^OXKXMO>ROK\^SMVONO]M\SLO]^ROWKSXZ\SXMSZVO]KXNMYXMOZ^]YP^RO]c]^OW
NS]M_]]O]^ROMYX]^\_M^SYXYPKWYNOVYP^RO]c]^OWKXNZ\Y`SNO]ObKWZVO]YP^RO\O]_V^]YPWOK]_\OWOX^]
^KUOXaS^RS^]_]O=_WWK\cZ\O]OX^K^SYXYP\O]_V^]P\YW^ROMOX^\KV\OMOS`SXQ]SQXKV]P\YW]O`O\KVY\O`OX
WY\O]Y_\MO]aSVVLOKWK^^O\YPP_^_\OZ_LVSMK^SYX]
Keywords: renewable energy sources, sensor networks, noise, vibration, monitoring system
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Ac]^ýZYaKXSORKĥK]_SN\QKħWOMRKXSMdXcMRE
Gaļ\YNYaS]U_Z\KMcTO]^dTKaS]USOWZYa]dOMRXcW
AONĥ_Q\KZY\^¸a1?=EGa\aaK\_XUKMR
dKQ\YŜOXSK RKĥK]OW Z\KMYaKĥY ZYXKN "! ^c]
osób, natomiast zagro¿enie drganiami dotyczy³o
ZYXKN ^c]Z\KMYaXSU¸aA^cW]KWcW\YU_
odnotowano 176 przypadków chorób zawodowych, bêd¹cych wynikiem nara¿enia na nadmierny
RKĥK]V_LN\QKXSKWOMRKXSMdXOEG:Ya]dOMRXYļë
ac]^ýZYaKXSK a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc ]dUYNVSacMR
czynników wibroakustycznych oraz mo¿liwe nastêpstwa zdrowotne nara¿enia na nie powoduj¹,
ŜOUYXSOMdXOTO]^\OQ_VK\XOLKNKXSO]^KX_ļ\YNYaS]UK
Z\KMcZYZ\dOdYNZYaSONXSOZYWSK\caSOVUYļMSMRKrakteryzuj¹cych ha³as i drgania mechaniczne w nim
ac]^ýZ_TéMOK^KUŜOZYNOTWYaKXSONdSKĥKħZ\YPSVKUtycznych pozwalaj¹cych na ograniczanie zwi¹zanych
z nimi zagro¿eñ i ekspozycji na nie pracowników.
Niestety, w praktyce zdarza siê, ¿e dzia³ania
^O]édKXSONLcaKXOLéNŚZ\YaKNdYXOa]ZY]¸L
XSOaĥKļMSacAcXSUK^YWSXdL\KU_NY]^K^OMdXOT
ļaSKNYWYļMSZ\KMYNKaM¸aSZ\KMYaXSU¸aYNXYļXSONYac]^ýZ_TéMcMRdKQ\YŜOħSSMR]U_^U¸aNVK
zdrowia. Natê¿enie czynników wibroakustycznych1
WYŜO\¸aXSOŜad\K]^KëXZaacXSU_dWSKXZK\Kmetrów procesu pracy, czy te¿ w wyniku zu¿ywania
siê maszyn i narzêdzi, powoduj¹c zwiêkszenie
poziomu ryzyka dla pracowników.
Zaproponowanym rozwi¹zaniem tego problemu
jest zastosowanie bie¿¹cego monitoringu wystêpuTéMcMRaļ\YNYaS]U_Z\KMcMdcXXSU¸aYZS]caKXcMR
YU\OļVYXcWS ZK\KWO^\KWS ZYN Ué^OW ac]^ýZYwania zagro¿eñ spowodowanych ha³asem oraz
drganiami mechanicznymi. Pozwala to na podjêcie
YNZYaSONXSMRNdSKĥKħZ\YPSVKU^cMdXcMR
W artykule przedstawiono g³ówne za³o¿enia
i koncepcje systemu zdalnego monitoringu parame^\¸aaSL\YKU_]^cMdXcMRļ\YNYaS]UKZ\KMcYW¸aSYno budowê modelu tego systemu oraz przyk³adowe
wyniki pomiarów wykonanych przy jego u¿yciu.
 9U\OļVOXSO iXK^ýŜOXSOn dY]^KĥY a ^cW WSOT]M_ _Ŝc^O
a dXKMdOXS_ YQ¸VXcW YU\OļVKTéMcW aK\^YļMS aSOVUYļMS
MRK\KU^O\cd_TéMOMdcXXSUSPSdcMdXOaļ\YNYaS]U_Z\KMcp
tak jak to ma miejsce w nazwie „Miêdzyresortowej Komisji
do Spraw Najwy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ
-dcXXSU¸a=dUYNVSacMRNVKDN\YaSKaĻ\YNYaS]U_:\KMcn

1

WIBROAKUSTYKA

<c]=MROWK^]^\_U^_\c]c]^OW_dNKVXOQYWYXS^Y\SXQ_ZK\KWO^\¸aaSL\YKU_]^cMdXcMRļ\YNYaS]UKZ\KMc
Fig. 1. Schematic structure of the system or wireless monitoring of noise and vibration in the working environment

Centrala systemu
Generator termoelektryczny
:KXOVPY^YaYV^KSMdXc

Koordynator sieci ZigBee

Miernik drgañ mechanicznych

Modu³ zasilania
Miernik ha³asu

Modu³ zasilania

0Y^/VOWOX^c]UĥKNYaOWYNOV_]c]^OW_dNKVXOQYWYXS^Y\SXQ_ZK\KWO^\¸aaSL\YKU_]^cMdXcMRļ\YNYaS]UKZ\KMc
Photo 1. The components for the model of the system for wireless monitoring of noise and vibration in the working
environment

0Y^7YNOV_UĥKN_ZYWSK\YaOQYRKĥK]_pWSU\YPYXp_UĥKNcKXKVYQYaOpWSU\YUYX^\YVO\pWYN_ĥ\KNSYac
B,OOA]^KaUKa\KWMOpaSNYUWSU\YPYX_YN]^\YXcaUĥKNUSOVOU^\O^YaOTSYN]^\YXcdĥéMdK 
:RY^Y>ROWYNOVYPXYS]OWOK]_\SXQ_XS^p7SM\YZRYXOp,1+3-]pWSM\YMYX^\YVVO\pB,OO\KNSYWYN_VO
The inset in the frame – microphone seen from electret microphone side (5) and from the connector side (6)

7YNOV]c]^OW_dNKVXOQYWYXS^Y\SXQ_
ZK\KWO^\¸aaSL\YKU_]^cMdXcMR
ļ\YNYaS]UKZ\KMcdacUY\dc]^KXSOW
OXO\QSSYNXKaSKVXcMRNYTOQYdK]SVKXSK
Tytu³owy system ukierunkowany jest na sta³y
monitoring obszarów przedsiêbiorstwa, w którym
ac]^ýZ_Té V_L WYQé ac]^ýZYaKë dKQ\YŜOXSK aSbroakustyczne. Liczba u¿ytych w nim mierników
ha³asu i drgañ mechanicznych oraz obszar, który
XKVOŜcYLTéëWYXS^Y\SXQSOWTO]^dNO^O\WSXYaKXK

\¸ŜXcWS MdcXXSUKWS ^KUSWS TKU$ L\KXŜK aSOVUYļë
powierzchni przedsiêbiorstwa (w tym ewentualnych
RKVZ\YN_UMcTXcMRVSMdLKZ\KMYaXSU¸a]^Y]YaKXO
ļ\YNUSZ\YN_UMTSY\KdSMR\YdWSO]dMdOXSO\YdWSO]dczenie stanowisk pracy i inne.
Z tego wzglêdu zdecydowano siê na stworzenie rozwi¹zania cechuj¹cego siê niskim kosztem,
K TONXYMdOļXSO acZY]KŜYXOQY a K_^YXYWSMdXO
uk³ady pomiarowe o d³ugim czasie bezobs³ugowej
Z\KMc+_^YXYWSMdXYļë_UĥKN¸aY]SéQXSý^YZYZ\dOd
dK]SVKXSOSMRdacUY\dc]^KXSOWYNXKaSKVXcMRŚ\¸NOĥ

OXO\QSS9D/E G<YdaSTKXKa]Z¸ĥMdOļXSOSX^OXsywnie technika energy harvestingE!"G_WYŜVSaSK
ZYdc]USaKXSOXSOaSOVUSMRSVYļMSOXO\QSSOVOU^\cMdXOT
do zasilania autonomicznych uk³adów sensorowych.
A^OMRXSMO^OTXKTMdýļMSOTacUY\dc]^_TO]SýOXO\QSý
s³oneczn¹ i termiczn¹.
Podstawow¹ strukturê systemu (opracowanego
a-OX^\KVXcW3X]^c^_MSO9MR\YXc:\KMcp:Kħ]^aYacW3X]^c^_MSO,KNKaMdcWZ\dON]^KaSYXYXK\c]
OVOWOX^c]UĥKNYaOTOQYWYNOV_XKPY^A]UĥKN
systemu wchodz¹ mierniki ha³asu i drgañ mechanicznych oraz centrala systemu, komunikuj¹ce siê
ze sob¹ za pomoc¹ sieci bezprzewodowej transmisji
danych. Mierniki, zasilane z wykorzystaniem OZE
i dzia³aj¹ce w sposób autonomiczny, rozmieszczone
w wybranych lokalizacjach w przedsiêbiorstwie, maj¹
dKdKNKXSOWYXS^Y\YaKëa]ZY]¸LMSéQĥcZK\KWO^\c
aSL\YKU_]^cMdXO ļ\YNYaS]UK Z\KMc S Y^\dcWKXO
a^OX]ZY]¸LNKXOZ\dO]cĥKëNYMOX^\KVS]c]^OW_
ZYZ\dOd ]SOë LOdZ\dOaYNYaOT ^\KX]WS]TS NKXcMR
NdSKĥKTéMéXKLKdSOZ\Y^YUYĥ_DSQ,OOE"G-OX^\KVK
systemu oraz opracowane pod jej k¹tem oprogramowanie, gromadzi i przetwarza dane o zagro¿eniach
wibroakustycznych, umo¿liwiaj¹c ich wizualizacjê
na odpowiednich wykresach i w tabelach, co umo¿liwia osobie nadzoruj¹cej warunki pracy wykrywanie
potencjalnych zagro¿eñ dla pracowników.
Zastosowany do bezprzewodowej transmisji
danych protokó³ ZigBee umo¿liwia tworzenie sieci
Y XSOaSOVUSOT Z\dOZ_]^YaYļMS NY  UL] VOMd
YN_ŜOTVSMdLSO_\déNdOħNdSKĥKTéMcMRTONXYMdOļXSO
w ramach sieci (teoretycznie do 2^16, czyli 65536
urz¹dzeñ, jednak w praktyce stworzenie sieci zawieraj¹cej powy¿ej 1000 urz¹dzeñ napotyka pewne
LK\SO\cPSdcMdXO4O]^^YdK^OWZ\Y^YU¸ĥYNZYaSONXS
do zastosowania w systemie zdalnego monitoringu
ZK\KWO^\¸aaSL\YKU_]^cMdXcMRļ\YNYaS]UKZ\KMc
gdy system ten wymaga zbudowania sieci transmisji
NKXcMR YLOTW_TéMOT aSOVO _\déNdOħ WSO\XSU¸a
z których dane pomiarowe przesy³ane s¹ okresowo
NYMOX^\KVSaXSOaSOVUSMRZKUSO^KMRYaSOVUYļMS
bajtów. Za prawid³ow¹ transmisjê i odbiór tych
pakietów odpowiada protokó³ ZigBee, po³¹czony
z central¹ systemu. Oprogramowanie centrali pozwala na prawid³ow¹ interpretacjê i przetwarzanie
otrzymanych pakietów danych, gdy¿ ka¿dy z nich
TO]^ZYaSédKXcZYZ\dOdKN\O]]SOMSYacdUYXU\O^nym uk³adem pomiarowym, jak równie¿ zawiera
SXPY\WKMTýY\YNdKT_Z\dO]cĥKXcMRNKXcMR
4KUZYNKXYaMdOļXSOTa]c]^OWSOWYŜOP_XUMTYXYaKë TONXYMdOļXSO aSOVO WSO\XSU¸a UKŜNOQY
z dwóch rodzajów zagro¿eñ: ha³asu i drgañ mechanicznych. W dalszym opisie przyjêto, ¿e ka¿dy
miernik sk³ada siê z dwóch podstawowych eleWOX^¸a$_UĥKN_ZYWSK\YaOQYRKĥK]_V_LN\QKħ
i uk³adu zasilania.
Fot. 2. przedstawia modelowy uk³ad pomiarowy ha³asu. Detektorem pomiarowym jest w nim
WSU\YPYXdL_NYaKXcXKZYN]^KaSOOVOU^\O^YaOT
aUĥKNUSWSU\YPYXYaOT:SO\a]dcO^KZZ\dO^aK\dKXSK
sygna³u pomiarowego odbywa siê z wykorzystaniem elektronicznych uk³adów analogowych. Takie
ZYNOTļMSOZYdaKVKXKYQ\KXSMdOXSOd_ŜcMSKOXO\QSS
elektrycznej przez uk³ad pomiarowy, co ma istotnie
znaczenie przy zasilaniu z u¿yciem odnawialnych
Ś\¸NOĥOXO\QSS:\dO^aK\dKXSO]cQXKĥ_ZYWSK\YaOgo ma na celu wyznaczenie parametrów danego
MdcXXSUKpa^cWZ\dcZKNU_RKĥK]_pMRK\KU^O\cd_TéMcMRQYaļ\YNYaS]U_Z\KMcAZ\dcZKNU_RKĥK]_
UYXSOMdXOTO]^a]dMdOQ¸VXYļMS_dc]UKXSO]cQXKĥ¸a
]UY\cQYaKXcMRMRK\KU^O\c]^cUKWSMdý]^Y^VSaYļMSY-
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0Y^7YNOV_UĥKN_ZYWSK\YaOQYN\QKħWOMRKXSMdXcMRpKUMOVO\YWO^\p_UĥKNcKXKVYQYaOpWSU\YUYX^\YVO\
pWYN_ĥ\KNSYacB,OO
Photo 3. The model of vibration measuring unit (1 - accelerometer, 2 - PCB of correction filters, 3 – microcontroller,
pBLOO\KNSYWYN_VO

0Y^1OXO\K^Y\^O\WYOVOU^\cMdXcZYNĥéMdYXcNY_UĥKN_ dK]SVKXSK  p QOXO\K^Y\ ^O\WYOVOU^\cMdXc  p _UĥKN
dK]SVKXSK
:RY^Y >RO\WYOVOM^\SM QOXO\K^Y\ MYXXOM^ON ^Y K ZYwer supply system (1 – neodymium magnet, 2 – power
supply unit)

0Y^7SO\XSURKĥK]_Z\dONSZYZYĥéMdOXS__UĥKN_ZYWSK\YaOQYd_UĥKNOWdK]SVKTéMcWp_UĥKNZYWSK\YacRKĥK]_
p_UĥKNdK]SVKTéMcpdĥéMdKLKXKXYaO
Photo 5. Noise meter before and after the connection of the measuring unit with the power supply unit (1 – noise
measuring unit 2 – the power supply unit, 3 – banana connector)

acWS+S-:YdaKVK^YacdXKMdKëaK\^YļëZYdSYW_
\¸aXYaKŜXOQYNŚaSýU_+SaUYX]OUaOXMTSpOU]ZYdcMTýXKRKĥK]YNXSO]SYXéNY"QYNdSXXOQYNXSK
Z\KMcY\KdYMOXSëMdcZ\dOU\YMdYXKdY]^KĥKaK\^Yļë
NYZ_]dMdKVXK]dMdc^YaOQYZYdSYW_NŚaSýU_-
Kolejnym elementem wchodz¹cym w sk³ad
ka¿dego uk³adu pomiarowego jest mikrokontroler
=>70?UĥKN^OXWKdKdKNKXSOZ\dO^aK\dKë
ZYWSK\Yac]cQXKĥKXKVYQYacXKZY]^KëMcP\Yaé
acUYXcaKë XK Z\¸LUKMR ]cQXKĥ_ XSOdLýNXO
YLVSMdOXSKY\KdXKNdY\YaKëZ\dO]cĥKXSOacXSU¸a
pomiarów do centrali systemu. Elementem odpowiedzialnym za przesy³ sygna³ów sieci¹ bezprzewodow¹ jest modu³ radiowy XBee, umieszczony
w ka¿dym z uk³adów pomiarowych. Modu³y te
Z\KM_Té a ZKļWSO Mdý]^Y^VSaYļMS  12d 7SU\Ykontroler uk³adu pomiarowego zaprogramowany
TO]^a^KUS]ZY]¸LKLcaYU\OļVYXcMRYN]^ýZKMR
MdK]_YN_ĥKWU¸a]OU_XNcNYQYNdSXZ\¸LUYaKë
aSOVUYļë WSO\dYXé U^¸\K a ^Y\dO KXKVYQYacW
Z\dO^aK\dKXK TO]^ a ]ZY]¸L MSéQĥc K XK]^ýZXSO
acUYXcaKëXKXSOTYZO\KMTOK\c^WO^cMdXO9NMdý]^Y^VSaYļMS^OQYZ\¸LUYaKXSKdKVOŜcdTONXOT]^\YXc
NYUĥKNXYļëZYWSK\_a]dMdOQ¸VXYļMSNVKRKĥK]¸a
dWSOXXcMRY\KdSWZ_V]YacMRdN\_QSOTdKļd_ŜcMSO
energii elektrycznej, gdy¿ ka¿d¹ próbkê nale¿y odZYaSONXSZ\dO^aY\dcëSZ\dO]ĥKëNYMOX^\KVS
8KPY^ZYUKdKXYWYNOVYac_UĥKNZYWSK\Yac
drgañ mechanicznych. Czujnikiem pomiarowym
jest w nim akcelerometr typu MEMS, umieszczony
w aluminiowej obudowie. Uk³ady pomiarowe
drgañ w swojej konstrukcji wewnêtrznej maj¹ trzy
^Y\cZ\dO^aK\dKXSK]cQXKĥ_ZYWSK\YaOQYpXSOdKle¿ne w odniesieniu do ka¿dego kierunku drgañ.
W stosunku do ka¿dego rodzaju drgañ, dzia³aj¹cych
przez koñczyny górne (nazywanych drganiami
WSOT]MYacWSY\KdYNdSKĥKXS_YQ¸VXcWpNYUYX_TO
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]Sý SXXcMR UY\OU^ Mdý]^Y^VSaYļMSYacMR ]cQXKĥ¸a
ZYWSK\YacMRaMOV_acdXKMdOXSKaSOVUYļMSMRK\KUteryzuj¹cych dane zagro¿enie. Poniewa¿ w zapropoXYaKXcW\YdaSédKXS_UY\OUMTKMdý]^Y^VSaYļMSYaK
odbywa siê na etapie przetwarzania analogowego
i korekty s¹ inne dla ka¿dego rodzaju drgañ (charakterystyka korekcyjna Wh dla drgañ miejscowych
oraz charakterystyki Wd i WkNVKN\QKħYQ¸VXcMR
konieczne by³o opracowanie niezale¿nych uk³adów
pomiarowych dla drgañ miejscowych i ogólnych.
Ka¿dy z uk³adów pomiarowych zasilany
TO]^ d acL\KXOQY Ś\¸NĥK OXO\QSS YNXKaSKVXOT
]ĥYXOMdXOT V_L ^O\WSMdXOTA Z\dcZKNU_ OXO\QSS
s³onecznej generatorem energii elektrycznej
TO]^ZYa]dOMRXSOdXKXcZKXOVPY^YaYV^KSMdXcMdcVS
bateria s³oneczna. Z kolei zamiana energii termicznej
na elektryczn¹ odbywa siê za pomoc¹ generatorów
termoelektrycznych. Badania opracowanych uk³aN¸aWYNOVYacMRacUKdKĥcŜOļ\ONXSZYL¸\Z\éN_
Z\dOd_UĥKNZYWSK\YacWSOļMS]SýadKU\O]SOYN
do 30 mA. Elementami konstrukcji o najwiêkszym
poborze energii elektrycznej s¹: modu³ radiowy
(w chwilach, w których w³¹czony zostaje nadajnik
S^\KX]WS^YaKXO]éNKXOZYWSK\YaOY\KdWSU\Ykontroler. Zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹
WYŜO Lcë dK^OW WSXSWKVSdYaKXO ZYZ\dOd NYL¸\
czasu pomiêdzy transmisjami pakietów danych oraz
wprowadzanie modu³u radiowego i mikrokontrolera
a]^KX_ļZSOXSKaYU\O]KMRLOdMdcXXYļMS
W opracowanym modelu uk³adem wytwarzaj¹cym energiê elektryczn¹ jest ogniwo Peltiera. Przyk³ad generatora opartego na takim ogniwie zapredOX^YaKXYXKPY^7YMOVOU^\cMdXK^KUSOQY_UĥKdu zale¿y od ró¿nicy temperatur pomiêdzy jego stron¹ ciep³¹ a zimn¹. Z tego wzglêdu jedna jego strona
zosta³a wyposa¿ona w p³ytê aluminiow¹, wspomaQKTéMéZ\dOZĥcaOXO\QSSMSOZVXOTdOŚ\¸NĥKXK^YWSK]^

drug¹ stronê zaopatrzono w ch³odz¹cy j¹ radiator.
W podstawie generatora zamocowano magnesy
neodymowe, umo¿liwiaj¹ce przytwierdzenie generatora do gor¹cej powierzchni.
Generatory energii elektrycznej wykorzystuj¹ce ró¿ne rodzaje OZE cechuj¹ siê ró¿nymi
parametrami napiêciowo-pr¹dowymi, których
aK\^YļMS ]é Mdý]^Y dWSOXXO a MdK]SO dK]SVKXSO
uk³adów pomiarowych systemu z wykorzystaniem
OZE omówiono szerzej w poprzednim artykule
E#G p NVK^OQY UKŜNc d XSMR W_]S a]Z¸ĥZ\KMYaKë
z uk³adami przetwarzania i gromadzenia energii
elektrycznej. Na podstawie takich uk³adów wykonane zosta³y modele uk³adów zasilaj¹cych panele
PY^YaYV^KSMdXO S QOXO\K^Y\c ^O\WYOVOU^\cMdXO
W zaproponowanym modelu uk³ady pomiarowe
WYŜXK ĥéMdcë d dK]SVKTéMcWS dK ZYWYMé dĥéMd
LKXKXYacMR dKZOaXSKTéMcMR SW TONXYMdOļXSO
ZYĥéMdOXSOOVOU^\cMdXOSWOMRKXSMdXOPY^
Wa¿nym elementem systemu jest oprogramowanie jego centrali. Umo¿liwia ono gromadzenie
i przetwarzanie wszelkich danych niezbêdnych
do d³ugoterminowej oceny parametrów wibroKU_]^cMdXcMRļ\YNYaS]UKZ\KMc9Z\YQ\KWYaKXSO
MOX^\KVS ]c]^OW_ dY]^KĥY XKZS]KXO a TýdcU_ 4K`K
Z\dcacUY\dc]^KXS_ļ\YNYaS]UKZ\YQ\KWS]^cMdXOQY
NetBeans. Centrala systemu przy gromadzeniu
i przetwarzaniu danych korzysta z oprogramowania
bazodanowego MySQL i serwera Apache.

,KNKXSKaaK\_XUKMR\dOMdcaS]^cMR
Model systemu poddano badaniom w warunUKMR\dOMdcaS]^cMRaMOV_aO\cPSUKMTSTOQYaĥKļMSaYļMS,KNKXSKadKU\O]SORKĥK]_Z\dOZ\YaKNdYXY
w du¿ym zak³adzie przemys³owym, sprawdzaj¹c
TONXYMdOļXSO a aK\_XUKMR Z\dOWc]ĥYacMR Z\KaSNĥYaYļëP_XUMTYXYaKXSK]SOMSLOdZ\dOaYNYaOT
^\KX]WS]TS NKXcMR Y\Kd Z\KU^cMdXcMR WYŜVSaYļMS
dK]SVKXSK _UĥKN¸a ZYWSK\YacMR dO Ś\¸NOĥ YNXKwialnych.
Badania dzia³ania sieci bezprzewodowej transmisji danych w warunkach przemys³owych polega³y
na ocenie zaniku sygna³u na obszarze hali produkcyjnej. W trakcie tych badañ centrala systemu
d _UĥKNOW YNLSY\MdcW dXKTNYaKĥK ]Sý a ļ\YNkowym punkcie hali (o nieregularnym kszta³cie
S WKU]cWKVXcMR acWSK\KMR ! b  W WSO\XSU
ha³asu by³ przemieszczany po jej terenie, a na mo-
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Rys. 2. Przyk³adowy wygl¹d okna oprogramowania centrali systemu z wynikami przeprowadzonych pomiarów (wykres
YL\Kd_TO dWSKXc ZYdSYW_ NŚaSýU_+ a MdK]SO ZYWSK\_ XK^YWSK]^ ZY VOaOT ]^\YXSO dXKTN_Té ]Sý acVSMdYXO aK\^YļMS
ZYdY]^KĥcMRZK\KWO^\¸a
Fig. 2. The example of the systems central program’s window showing results of noise measurements at the workplace
(changes of the A level of noise during the measurement are visible to the right, whereas to the left values of such
noise can be seen)
Tabela. Wyniki pomiarów ha³asu
Table. The results of noise measurements
:YWSK\
1
2
3

5

6+WKbYEN,G
99,6
""
110,2
90,2
116,1

6+WKbEN,G
101,5
91,7
"
91,2
113,7

ǻ6+WKbEN,G
1,9
3,5
2,6
1


6+O[YEN,G
95,5
"
103,6
" 
!

6+O[EN,G
#
"
# 
"
97,7

ǻ6+O[EN,G
-1,3
-0,1
-7,2
"
-7

<c]:\dcUĥKNYaOacXSUSZYWSK\¸aN\QKħWOMRKXSMdXcMRYQ¸VXcMRaZYTOŚNdSOpacXSUSa]^Y]_XU_NYUSO\_XU_D
ZSYXYaOQY
Fig. 3. The example of the results of whole-body vibration measurements in vehicle – results for the Z direction

XS^Y\dOMOX^\KVS]c]^OW_YL]O\aYaKXYMdcĥéMdXYļë
bezprzewodowa z miernikiem nie zosta³a zerwana.
Przeprowadzone testy wykaza³y, ¿e zasiêg
komunikacji bezprzewodowej wynosi ponad 50 m,

MY XKVOŜc _dXKë dK NYL\c \Od_V^K^ daKŜca]dc
XK XSOUY\dc]^XO aK\_XUS Z\YZKQKMTS PKV OVOU^\Ymagnetycznych wystêpuj¹ce w miejscu badañ.
W warunkach hali przemys³owej sprawdzono

^OŜ WYŜVSaYļMS acUY\dc]^KXSK 9D/ 4KUY Ś\¸NĥK
energii termicznej wykorzystano piece do obróbki
termicznej wytwarzanych w zak³adzie wyrobów.
>OWZO\K^_\KYL_NYacZSOMKadKVOŜXYļMSYNZYĥYŜOXSKdKaSO\KĥK]SýadKU\O]SOYNNY -MYZYzwala³o na uzyskanie mocy elektrycznej generatora
dochodz¹cej do 26 mW. Badania z u¿yciem panelu
PY^YaYV^KSMdXOQYacUKdKĥcŜOadK]^KXcMRaK\_XUKMR YļaSO^VOXSK ļaSO^VSUS NKMRYaO S YļaSO^VOXSO
ļaSO^V¸aUKWSV_LVKWZKWS6/.XSO]^KXYaSĥcYXO
OPOU^caXOQYŚ\¸NĥKdK]SVKXSKKSMRWYMOVOU^\cMdXK
nie przekracza³a 5 mW. Natomiast na zewn¹trz hali
moc elektryczna panelu wzrasta³a do 170 mW (warunki pomiaru: listopad, godz. 13:00, du¿e zachmu\dOXSOMYZYUKd_TOŜO^OX\YNdKTdK]SVKXSKZYaSXSOX
Lcë]^Y]YaKXcQĥ¸aXSOXKdOaXé^\dZYWSO]dMdOħ
Na rys. 2. przedstawiono przyk³adowe wyniki
pomiarów ha³asu w warunkach przemys³owych.
ř\¸NĥOWRKĥK]_aRKVSZ\dOWc]ĥYaOTLcĥcWK]dcXc
NYZ\YN_UMTSac\YL¸adWO^KVS-dOļëd^cMRWKszyn wytwarza³a ha³as o charakterze impulsowym
Sac]YUSMRZYdSYWKMRMSļXSOXSKKU_]^cMdXOQYaK\^Yļë ]dMdc^YaOQY ZYdSYW_ NŚaSýU_ - a ZYLVSŜ_
WK]dcXc Z\dOU\KMdKĥK  N,A \KWKMR LKNKħ
przeprowadzono równie¿ pomiary w trakcie przerw
aZ\KMcZYNMdK]U^¸\cMRŚ\¸NĥOWRKĥK]_LcĥcaOXtylatory i pompy maszyn zainstalowanych w hali.
Wyniki uzyskane za pomoc¹ opracowanego
systemu porównano z wynikami uzyskanymi
za pomoc¹ miernika odniesienia klasy 1. Porównanie
^YZ\dON]^KaSYXYa^KLOVSQNdSOZYNKXYaK\^YļMS
WKU]cWKVXOQY ZYdSYW_ NŚaSýU_+ dWSO\dYXO
miernikiem odniesienia (L+WKbYWSO\XSUSOW]c]^OW_
(L+WKbSSMR\¸ŜXSMýǻL+WKbY\KdaK\^YļMS\¸aXYaKŜXOQYZYdSYW_NŚaSýU_+dKMdK]ZYWSK\_dWSO\dYXO
miernikiem odniesienia (L+O[YWSO\XSUSOW]c]^OW_
(L+O[SSMR\¸ŜXSMýǻL+O[AWSO\XSU_]c]^OW_MdK]
ZYWSýNdcUYVOTXcWSZ\¸LUKWSaSOVUYļMSWSO\dYXOT
ustalono na 0,5 s. Pomiar nr 2 wykonywany by³
w trakcie przerwy w pracy, podczas której nie pracowa³y maszyny wytwarzaj¹ce ha³as impulsowy.
:YWSK\X\LcĥacUYXcaKXcaMdýļMSRKVSaU^¸\OT
nie prowadzono procesu produkcyjnego.
Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e w przypadku ha³asów, w których nie wystêpuj¹ sk³adowe impulsowe,
YZ\KMYaKXc]c]^OWMOMR_TO]SýN_ŜéNYUĥKNXYļMSé
<¸aXYaKŜXc ZYdSYW NŚaSýU_+ acdXKMdYXc
dKMdK]ZYWSK\_\¸ŜXS]SýYNacXSU_\OPO\OXMcTXOQY
YWXSOTXSŜN,DXKMdXSOQY\]déNYUĥKNXYļë]c]^OW
wykazuje w przypadku ha³asu, w którym wystêpuj¹
silne impulsy akustyczne. W tym przypadku ró¿nica
wskazañ w odniesieniu do piêciominutowego
pomiaru dochodzi³a do 7,2 dB. Zmniejszenie tego
b³êdu w przypadku ha³asu impulsowego jest mo¿liwe poprzez skrócenie czasu pomiêdzy kolejnymi
Z\¸LUKWS aSOVUYļMS WSO\dYXOT TONXKU daSýU]dK
to zapotrzebowanie miernika na energiê elektryczn¹.
Przyk³adowe wyniki badañ drgañ mechanicznych przedstawiono na rys. 3. Wyniki pomiaru drgañ
mechanicznych ogólnych pochodz¹ z pomiaru wykonanego w samochodzie poruszaj¹cym siê po nierównej nawierzchni (kostka brukowa o uszkodzonej
ZYaSO\dMRXS4O]^^YTONXYdZYN]^KaYacMRŚ\¸NOĥ
N\QKħYQ¸VXcMRaļ\YNYaS]U_Z\KMc
W przypadku pomiaru przedstawionego na rys. 3.
NYUĥKNXYļëYMOXcaK\^YļMS]U_^OMdXOTN\QKħaZY\¸aXKXS_NYWSO\XSUK\OPO\OXMcTXOQYLcĥKXSOQY\]dK
XSŜ,KNKXSKdacUY\dc]^KXSOW]cQXKĥ¸a]SX_]YSNKVXcMRacUKdKĥcŜONVK]cQXKĥ¸aYMdý]^Y^VSaYļMSKMR
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:YN]_WYaKXSO
Zaprezentowany w artykule model systemu zdalnego monitoringu
ZK\KWO^\¸a aSL\YKU_]^cMdXcMR ļ\YNYaS]UK Z\KMc _WYŜVSaS VOZ]dc
nadzór nad zagro¿eniami czynnikami wibroakustycznymi. G³ówn¹
dKVO^é\YdaSédKXSKTO]^WYŜVSaYļë\OKVSdKMTSdNKVXcMRZYWSK\¸aaaSOV_
VYUKVSdKMTKMRXK^O\OXSOZ\dON]SýLSY\]^aK\¸aXYMdOļXSO=c]^OWLKd_TO
XK acUY\dc]^KXS_ YNXKaSKVXcMR Ś\¸NOĥ OXO\QSS NY dK]SVKXSK _UĥKN¸a
ZYWSK\YacMRRKĥK]_SN\QKħWOMRKXSMdXcMRDK]^Y]YaKXSOŚ\¸NOĥOXO\QSS
odnawialnej w uk³adach pomiarowych niesie ze sob¹ równie¿ dodatkowe
UY\dcļMSdK\¸aXYNVKļ\YNYaS]UKTKUSOUYXYWSMdXOZYXSOaKŜZYdaKVK
XKacOVSWSXYaKXSOUYXSOMdXYļMS]^Y]YaKXSKLK^O\SSU^¸\OpXSOaĥKļMSaSO
_^cVSdYaKXO]^KXYaSédKQ\YŜOXSONVKļ\YNYaS]UKKZYXKN^YdXKMdéMY
wp³ywaj¹ na koszt u¿ytkowania i konserwacji systemów pomiarowych.
Wdro¿enie do praktyki opracowanego systemu umo¿liwi lepszy
XKNd¸\ XKN dKQ\YŜOXSKWS aSL\YKU_]^cMdXcWS a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc
a w konsekwencji pozwoli na uruchomienie dzia³añ zapobiegawczych
pracowników na ha³as i drgania mechaniczne. Dziêki systemowi monitoringu mo¿liwe bêdzie niezw³oczne reagowanie na pojawiaj¹ce siê
nowe zagro¿enia wibroakustyczne lub zmiany natê¿eñ czynników
charakteryzuj¹cych ha³as i drgania mechaniczne ju¿ istniej¹cych. Dane
na temat zagro¿eñ wibroakustycznych wystêpuj¹cych w przedsiêbiorstwie, zbierane w wielu jego punktach i w d³u¿szym czasie, pozwoli³yby
równie¿ na odpowiednie projektowanie procesów pracy czy zabezpieczeñ
przeciwha³asowych i przeciwdrganiowych, ograniczaj¹cych nara¿enie
pracowników na te czynniki.
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ddKU\O]_ļ\YNUYaOTMdýļMSZK]WKZ\dOXY]dOXSKPSV^\¸aUY\OUMcTXcMRLĥéN
ZYWSK\_XSOZ\dOU\KMdKĥ.VKMdý]^Y^VSaYļMSVOŜéMcMRXK]U\KT_ZK]WK
Z\dO^aK\dKXSKNVKU^¸\cMRPSV^\cUY\OUMcTXOaZ\YaKNdKTédXKMdXO^ĥ_WSOXSO
]cQXKĥ_ZYWSK\YaOQYLĥéNZYWSK\_aXKTQY\]dcWZ\dcZKNU_acXY]Sĥ 
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e uk³ad dzia³a w sposób prawid³owy i, pomimo pewnych akceptowalnych b³êdów pomiarowych, umo¿liwia
Y]dKMYaKXSOdKQ\YŜOXSKRKĥK]OWSN\QKXSKWSWOMRKXSMdXcWSaļ\YNYaS]U_
pracy. B³êdy pomiaru ha³asu i drgañ mechanicznych wynikaj¹ z zastosowanych rozwi¹zañ technicznych, w tym z ograniczonej dynamiki przetwarzania
zastosowanych detektorów ha³asu i drgañ mechanicznych oraz zastosowanych metod zasilania uk³adów pomiarowych, maj¹cych równie¿ wp³yw
na dynamikê przetwarzania. Takie rozwi¹zania by³y podyktowane m.in.
potrzeb¹ opracowania systemu, który by³by tani w produkcji i u¿ytkowaniu,
co pozwoli³oby na jego szerokie praktyczne wykorzystanie. Na dalszych
O^KZKMRZ\KMXKN]c]^OWOWLĥýNcZYWSK\YaOWYQédY]^Këd\ON_UYaKXO
ZYZ\dOdaZ\YaKNdOXSOYNZYaSONXSMRWYNcPSUKMTS_UĥKN¸aZYWSK\YacMR
A]dMdOQ¸VXYļMSaZ\dcZKNU__UĥKN¸aZYWSK\YacMRN\QKħZYŜéNKXO
jest zastosowanie detektora drgañ o wiêkszej dynamice przetwarzania.

A]Z¸ĥMdOļXSO LSY\éM ZYN _aKQý ^OWZY XK]dOQY ŜcMSK
Y\Kd^OMRXYVYQSOZYdaKVKTéMOXSOWKVXYX]^YZLcëaZ\KMc
acdaKXSOW]^KTO]SýdXKVOdSOXSOaĥKļMSaOT\¸aXYaKQSWSýdzy prac¹ i ¿yciem codziennym (domem, rodzin¹, ¿yciem
Y]YLS]^cW <¸aXYaKQK Z\KMK p ŜcMSO TO]^ Z\dONWSY^OW
wielu opracowañ naukowych, popularno-naukowych,
a tak¿e tematem wielu debat i dyskusji. Przyczyn¹ tak du¿ego
zainteresowania tym tematem jest niestety problem braku
równowagi w ¿yciu, z którym zmaga siê coraz wiêcej osób.
Celem artyku³u jest przedstawienie wyników badañ do^cMdéMcMR ZY]^\dOQKXSK \¸aXYaKQS Z\KMK p ŜcMSO Z\dOd
pracowników oraz zaleceñ dotycz¹cych u³atwienia godzenia
^cMRNa¸MR]PO\
S³owa kluczowe: równowaga praca – ¿ycie, pracownicy,
zalecenia

AY\UpVSPOLKVKXMOSX^ROYZSXSYXYPOWZVYcOO]
>YNKcaOVS`O`O\c[_SMUVc>RKXU]^YWKXcKN`KXMON^OMRXYVYQSO]
we can almost constantly be at work. In these circumstances, the
WY]^SWZY\^KX^MRKVVOXQOS]^YPSXNKXYZ^SWKVLKVKXMOLO^aOOX
aY\UKXNVSPOPKWSVcRYWOZ\S`K^OVSPO+aY\UpVSPOLKVKXMOS]
XYaKNKc]K^YZSMYPWKXc]MSOX^SPSMZKZO\]]YMSKVNOLK^O]KXN
NS]M_]]SYX]>RS]ZYZ_VK\S^cYP^RO]_LTOM^S]^\SQQO\ONLc^ROVKMU
YPaY\UpVSPOLKVKXMOKWYXQ^ROaY\UPY\MO>RS]ZKZO\Z\O]OX^]
^RO\O]_V^]YPK]_\`OcYX^ROZO\MOZ^SYXYP^ROaY\UpVSPOLKVKXMO
by employees and recommendations on how those two domains
YPY_\VS`O]MKXLO\OMYXMSVON
Keywords: work–life balance, employees, recommendations

A]^ýZ
7YŜVSaYļëRK\WYXSTXOQYZYĥéMdOXSKZ\KMcYLYaSédU¸a\YNdSXXcMR
i ¿ycia osobistego jest istotna dla dobrego samopoczucia nie tylko praMYaXSUKKVO^KUŜOa]dc]^USMRNYWYaXSU¸a.VKaSýU]dYļMS:YVKU¸a
"\YNdSXK]^KXYaSXKTaKŜXSOT]déaK\^YļëaŜcMS_EG:\KMKZYdK^cW
ŜOTO]^Ś\¸NĥOWNYMRYN¸aLcaKTONXYMdOļXSOWSOT]MOW]KWY\OKVSdKMTS
dK]ZYUKTKXSKaĥK]XcMRK]ZS\KMTSKZ\dc^cWWYŜOZ\dcXY]Së]K^c]PKUMTý
>ONaSOXKTaKŜXSOT]dO]PO\cŜcMSK]^KTé]SýXSO]^O^cXSOTONXYU\Y^XSO
Z\dcMdcXéUYXPVSU^_\¸V]ZYĥOMdXcMRXZ\YNdSMKSZ\KMYaXSUKDUKŜNé
d\¸VaSéŜé]SýSXXOYLYaSédUSU^¸\OXSOUSONc^\_NXYZYQYNdSëQĥ¸aXSO
d ZYaYN_ MdK]_ ZYļaSýMKXOQY XK SMR acZOĥXSKXSO DĥK Y\QKXSdKMTK
MdK]_pdK\¸aXYZ\KMcTKUSdKTýëZYdKXSépTO]^TONXédXKTMdýļMSOT
a]UKdcaKXcMRZ\dcMdcXL\KU_\¸aXYaKQSZ\KMKpŜcMSO9Z\¸Md^OQY
wymienia siê: samotne rodzicielstwo i brak pomocy w prowadzeniu go]ZYNK\]^aKNYWYaOQYXSONYL¸\SX]^c^_MTYXKVXOTYZSOUSXKNNdSOëWS
a tak¿e starszymi cz³onkami rodziny itd.

