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Podstawy - Instrukcja

1

Matematyka techniczna

1.1

Podstawowe dzia³ania matematyczne

Zadanie 1

Minos

Proszê rozwi¹zaæ nastêpuj¹ce zadania. Najpierw proszê uzyskaæ
rozwi¹zanie rêcznie. Potem proszê uzyskaæ wynik przy zastosowaniu
kalkulatora kieszonkowego.
2 · 6 + 7 = 19
2 · ( 6 + 7 ) = 26
4 + 5 · 3 = 19
( 4 + 5 ) · 3 = 27
( 3 · 4 ) · 2 = 24
( 9 · 3 ) + 4 = 31
8 + 2 · ( 3 + 5 ) = 24
5 · ( 3 + 7 ) + 4 = 54
Nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na to, w jakiej kolejnoci
przeprowadzane s¹ obliczenia.

Zadanie 2

Proszê rozwi¹zaæ nastêpuj¹ce zadania.
8  17 =  9
7 + (  25 ) =  18
7  (  25 ) = 32
35  (  18 )  ( + 12 ) = 65
43  ( + 17 ) + (  13 )  (  8 ) = 21
Kombinacja rodzajów obliczeñ i znaków wskazuje, czy najpierw nale¿y
przeprowadziæ dodawanie, czy odejmowanie.
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Zadanie 3

Proszê rozwi¹zaæ nastêpuj¹ce zadania.
5(6+7)=567=8
5+(6+7)=56+7=6
 ( 3 · 4 + 5 ) =  ( 12 + 5 ) =  12  5 =  17
4 · 5  ( 8  3 ) = 20  8 + 3 = 15
 ( 6  2 )  ( 3 · 7 ) =  6 + 2  21 =  25
(  5 + 2 ) · 6 + 7 =  3 · 6 + 7 =  18 + 7 =  11
Najpierw nale¿y tutaj okreliæ znaki dla sk³adników w nawiasach,
jednoczenie jednak nale¿y zwracaæ uwagê na kolejnoæ operacji.

Zadanie 4

Proszê rozwi¹zaæ nastêpuj¹ce zadania.
 15 · (  4 ) = 60
8 · (  3 ) =  24
16 : (  4 ) =  4
 50 : 5 =  10
Nale¿y zwracaæ uwagê na znaki wartoci przy mno¿eniu i dzieleniu.

Zadanie 5

Proszê rozwi¹zaæ nastêpuj¹ce zadania tak, aby wyeliminowaæ nawiasy.
4 ( a + b ) = 4a + 4b
a ( 8b  5c ) = 8ab  5ac
( x  y )  5x ( 2 + y ) = x  y  10x  5xy =  9x  y  5xy
( 4x + 5y ) · ( 2a + 3b )= 4x ( 2a + 3b ) + 5y ( 2a + 3b )
= 8ax + 12bx + 10ay + 15by
( 4x + 5y ) · ( 2a  3b )= 4x ( 2a  3b ) + 5y ( 2a  3b )
= 8ax  12bx + 10ay  15by
( 4x  5y ) · ( 2a  3b )= 4x ( 2a  3b )  5y ( 2a  3b )
= 8ax  12bx  10ay + 15by
Szczególnie nale¿y zwracaæ uwagê na znaki przy obliczaniu wartoci w
nawiasach.
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1.2

Minos

Obliczenia z u³amkami
Zadanie 6

Proszê skróciæ nastêpuj¹ce u³amki jak dalece jest to mo¿liwe. Proszê
przy tym nie wyliczaæ wyniku.
1
4
=
12 3
3  4 3 1 1
=
=
2
6
24
945
3  2  1 1 1 1 1
=
=
=
15  8  3 3  4  1 1 2  1 2
27  3  8 3  1 4 3  1 2 6
=
=
=
1 2  1 1 1 1 1
269

Nale¿y zwróciæ uwagê na to, by poprawnie rozpoznaæ mo¿liwoci
skracania. Przez skracanie u³amków przed ich obliczaniem otrzymuje
siê mniejsze wartoci liczbowe, co poprawia przejrzystoæ obliczeñ.
Zadanie 7

Proszê obliczyæ nastêpuj¹ce u³amki. Proszê skróciæ u³amki tak dalece,
jak to mo¿liwe, proszê jednak nie obliczaæ wartoci u³amka.

2 5 22 5 4 5 9 3
+ = + = =
+ =
3 6 32 6 6 6 6 2
1 13 1 2 13 2 13 15 3
+
=
+
=
=
+
=
5 10 5  2 10 10 10 10 2
4 3 4 33 4
9 13
+
=
+
+ =
=
12 4 12 4  3 12 12 12
7 1 7 1 2 7 2 5
– = –
= – =
8 4 8 42 8 8 8
Przed dodawaniem lub odejmowaniem liczb nale¿y znaleæ wspólny
mianownik. Po rozszerzeniu jednego lub obu u³amków obliczyæ wynik.
Potem nale¿y skróciæ u³amek jak to tylko mo¿liwe.
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Zadanie 8

Proszê obliczyæ nastêpuj¹ce u³amki.
2 15 2 5 1 5 5

=  =  =
3 6 1 6 1 3 3
4 28 1 28 1 4 1 2 2

=  =  =
= 
21 8 21 2 3 2 3 1 3
11 3 33

=
4 13 52
16  5

8 4

1  16  15 4  16 19 4 19 1 19 19


=
= 
= 
=
=
6
3  8  12 12  8 12 8 3 2 3

Zawsze przed obliczaniem nale¿y sprawdziæ, czy mo¿liwe jest skrócenie.
Przy ostatnim zadaniu mo¿na te¿ najpierw przemno¿yæ wartoæ sprzed
nawiasu przez ka¿d¹ wartoæ z nawiasu i dopiero potem obliczyæ sumê.
Wynik uzyska siê oczywicie taki sam.
Zadanie 9

Proszê obliczyæ nastêpuj¹ce u³amki.
4 6 4 12 4 2 8
: =  =  =
5 12 5 6 5 1 5
3 21 3 7 3 1 1
: =  =  =
11 7 11 21 11 3 11
17 7 17 2 34
: =
 =
5 2 5 7 35
3  5 1 3  5 2  3 3 3 6 6
: –  = : –  = : =  =
7  6 3 7  6 6 7 6 7 3 7

W przypadku, gdy jest to mo¿liwe nale¿y skróciæ u³amek przed
obliczeniami. W ostatnim zadaniu, zanim dokona siê podzielenia, nale¿y
najpierw obliczyæ wartoæ w nawiasie.
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Minos

Obliczenia potêgowe
Zadanie 10

Proszê obliczyæ nastêpuj¹ce potêgi.
32 = 9
53 = 125
24 = 16
43 = 64
2-3 = 1/23 = 1/8 = 0,125
5-2 = 1/52 = 1/25 = 0,04
Przy prostym potêgowaniu mo¿na spróbowaæ zrezygnowaæ z u¿ycia
kalkulatora. W obliczeniach na komputerze wystêpuj¹ przede wszystkim
potêgi o podstawie 2. Powinno potrafiæ siê je rozpoznaæ.

Zadanie 11

Proszê przedstawiæ nastêpuj¹ce liczby jako potêgi o podstawie 10.
Wyk³adnik powinien byæ liczb¹ jednoci.
1000 = 103
1000000 = 106
0,001 = 103
500 = 5 · 102
128000 =1,28 · 105
0,18 =1,8 · 101
0,000298 = 2,98 · 104
Obliczanie nastêpuje tutaj wprawdzie z wyk³adnikiem potêgi posiadaj¹cym
tylko jedno miejsce, ale nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e czêsto stosuje siê potêgi
z wyk³adnikiem u³amkowym.
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Zadanie 12

Proszê przedstawiæ poszczególne liczby w zapisie rozwiniêtym.
3 · 102 = 300
64 · 105 = 64000
1 · 10-3 = 0,001
58 · 10-5 = 0,00058
1,2 · 10-6 = 0,0000012

Zadanie 13

Proszê obliczyæ nastêpuj¹ce potêgi. Wynik proszê przedstawiæ w zapisie
potêgowym.
104 · 102 = 106
52 · 56 · 35 · 33 = 58 · 38
5 · 102 · 2000 = 106
320 · 10-3 · 0,001 = 3,2 · 104

724
= 7(24 - 23)
23
7

71

7

54
= 5(4 - 5) = 5-1 = 1/ 5 = 0,2
5
5
85  8 4 89
= 8 = 81 = 8
2
6
8
8 8
611
6(8+3)
68  6 3
= 6(11-4) = 67
=
=
2 4  34 (2  3)4 6 4
W uzupe³nieniu mo¿na dodatkowo obliczyæ potêgi.
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Zadanie 14

Minos

Proszê obliczyæ nastêpuj¹ce pierwiastki. Proszê pos³u¿yæ siê
kalkulatorem.
16 = 4
64 = 8
256 = 16
1849 = 43
32,785
0,057

5,726
0,239

W przypadku prostych pierwiastków mo¿na spróbowaæ obliczyæ je w
pamiêci. Mo¿na jednak tak¿e przed w³aciwymi obliczeniami okreliæ
przybli¿on¹ wartoæ za pomoc¹ kalkulatora.
Przy obliczaniu pierwiastków za pomoc¹ kalkulatora uzyskuje siê
czêciowo zaokr¹glone wyniki. Powinny tutaj wystarczyæ trzy miejsca po
przecinku.

1.4

Liczby dwójkowe

Zadanie 15

Proszê przekszta³ciæ nastêpuj¹ce liczby dziesiêtne do postaci dwójkowej.
21 = 16 + 4 + 1 = 10101
45 = 32 + 8 + 4 + 1 = 101101
63 = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 111111
128 = 10000000
213 = 128 + 64 + 16 + 4 + 1 = 11010101
Przy obliczaniu powinien byæ znany ca³y szereg potêgi liczby 2 od 20 do
co najmniej 27. Sk³ada siê on z liczb 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 i 128.
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Zadanie 16

Proszê przeliczyæ nastêpuj¹ce liczby dwójkowe na postaæ dziesiêtn¹.
1000 = 8 +0 + 0 + 0 = 8
1010 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10
1111 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15
11111111 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255
10101010 = 128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = 170
Tak¿e przy tych zadaniach wa¿na jest znajomoæ potêgi liczby 2.

1.5

Obliczenia ze zmiennymi

Zadanie 17

Proszê przekszta³ciæ nastêpuj¹ce wzory wzglêdem x.
9+x=b
x=b9

|9

3x = 3a + 3b
x=3(a+b):3
x=a+b

|:3

4x + 3a  2x + 5a = 8x  7a + 5x + 8b
2x + 8a = 13x  7a + 8b
|  13x  8a
 11x =  15a + 8b
| : (  11 )
x = (  15a + 8b ) : (  11 )
5ax + 8bx = 10a + 16b
( 5a + 8b ) x = 10a + 16b
x = ( 10a + 16b ): ( 5a + 8b )

1
=5
x

|·x

1= 5  x

|:5

x=

10

1
5

| : ( 5a + 8b )
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1
= 16
x-8

Minos

| ·( x  8 )

1= 16 (x - 8)
1= 16x - 128

| + 128

129 = 16x

| :16

x=

129
16

Przy przekszta³caniu nale¿y zwracaæ uwagê przede wszystkim na
podstawowe dzia³ania matematyczne.

1.6

Obliczenia procentowe
Zadanie 18

Proszê rozwi¹zaæ nastêpuj¹ce zadania.
Ile to jest 3 % z 400 Euro?
400 Euro
x
=
100 %
3%
x=

400 Euro  3 %
100 %

x = 12 Euro

3 % z 400 Euro to 12 Euro.
Ile to jest 75 % z 230 kg?
230 kg
x
=
75 % 100 %
x=

230 kg  75 %
100 %

x = 172,5 kg

75% z 230 kg to 172,5 kg.
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Mar¿a wynosi 16%. Ile kosztuje towar bez mar¿y, je¿eli ³¹cznie z mar¿¹
kosztuje on dok³adnie 100 Euro?
Nale¿y tutaj zwróciæ uwagê, ¿e mar¿a jest doliczana do ceny towaru.
Cena koñcowa sk³ada siê zatem ze 100% ceny towaru i 16% mar¿y, a
wiêc razem jest to 116%.
100 Euro
x
=
116 %
100 %
x=

100 Euro  100 %
116 %

x = 86,21Euro

Wartoæ towaru wynosi 86,21 Euro. Mar¿a 16% od tej ceny daje w sumie
cenê koñcow¹ 100 Euro.
Sklep uzgodni³ w ramach akcji promocyjnej pominiêcie mar¿y na pewien
produkt. Jaka jest oszczêdnoæ w przypadku towaru o ³¹cznej wartoci
150 Euro w wartoci bezwzglêdnej i w procentowej?
Najpierw rozwi¹zuje siê zadanie jak w poprzednim przypadku, zatem jaka
jest wartoæ towaru bez mar¿y.
150 Euro
x
=
116 %
100 %
x=

150 Euro  100 %
116 %

x = 129,31Euro

Bezwzglêdna oszczêdnoæ wynosi zatem:
150,00 Euro  129,31 Euro = 20,69 Euro
Procentowy udzia³ tej oszczêdnoci w stosunku do wartoci poprzedniej
wynosi zatem:

100 %
x%
=
20,69 Euro 150 Euro
x%=

100 %  20,69 Euro
150 Euro

x 13,8 %
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Obliczenia stóp procentowych

Zadanie 19

Proszê rozwi¹zaæ nastêpuj¹ce zadanie.
Sumê pieniêdzy 5000 Euro z³o¿ono na okres 15 lat przy stopie
procentowej 5%. Jak¹ sumê uzyska siê po up³ywie ustalonego okresu
wliczaj¹c w to zysk procentowy?
Gn = G0 (1 + z/100)n
G15 = 5000 Euro · (1 + 5/100)15
G15 = 5000 Euro · (1,05)15
G15 = 5000 Euro · 2,079
G15 = 10395 Euro
Wartoci do obliczeñ zaokr¹glono tutaj do trzech miejsc po przecinku.
Mo¿na tak¿e obliczaæ z wiêksz¹ iloci¹ miejsc po przecinku i okreliæ
wp³yw zaokr¹glenia na koñcowy wynik.
Jaka by³aby suma koñcowa, gdyby obliczano normalny procent, a nie
stopê procentow¹?
5% od sumy 5000 Euro wynosi
5000 Euro · 0,05 = 250 Euro
W ci¹gu 15 lat dojdzie zatem rocznie po 250 Euro. Razem z sum¹
pocz¹tkow¹ da to ³¹cznie:
5000 Euro + (15 · 250 Euro) = 5000 Euro + 3750 Euro = 8750 Euro.
Ró¿nica oprocentowania ze stop¹ procentow¹ wynosi zatem:
10395 Euro  8750 Euro = 1645 Euro
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1.7.2

Czworok¹t
Zadanie 20

Proszê rozwi¹zaæ nastêpuj¹ce zadania.
Do wynajêcia jest mieszkanie dwupokojowe. Pierwszy pokój ma 4 m
d³ugoci i 3 m szerokoci. Drugi pokój natomiast ma 5 m d³ugoci i 4 m
szerokoci. Jaka jest powierzchnia obu pokoi i ca³ego mieszkania?
A=a·b+c·d
A=4m·3m+5m·4m
A = 12 m2 + 20 m2
A = 32 m2
Sumaryczna powierzchnia obu pokoi wynosi 32 m2.
Jaki jest czynsz najmu przy cenie 8 Euro za 1 m2?
Czynsz = A · cena
Czynsz = 32 m2 · 8 Euro/ m2
Czynsz = 256 Euro
Za obydwa pokoje wysokoæ wynajmu wynosi 256 Euro.
Inne mieszkanie sk³ada siê z dwóch pokoi d³ugoci 5 m i szerokoci 3 m
jak i d³ugoci 6 m i szerokoci 4 m. Jaka jest powierzchnia podstawowa
tego mieszkania?
A=a·b+c·d
A=5m·3m+6m·4m
A = 15 m2 + 24 m2
A = 39 m2
Mieszkanie to ma ca³kowit¹ powierzchniê 39 m2.
Czynsz w tym mieszkaniu wynosi 6 Euro/m2. Czy mieszkanie to jest
dro¿sze czy tañsze ni¿ mieszkanie pierwsze?
Czynsz = A · cena
Czynsz = 39 m2 · 6 Euro/ m2
Czynsz = 234 Euro
Czynsz za to mieszkanie wynosi 234 Euro. Jest to mniej ni¿ za mieszkanie
pierwsze, chocia¿ mieszkanie drugie ma wiêksz¹ powierzchniê. Przed
obliczeniem mo¿na tak¿e przeprowadziæ oszacowanie, które z obu
mieszkañ jest cenowo korzystniejsze.
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Pomieszczenie o d³ugoci 5 m i szerokoci 4 m ma wysokoæ 3 m. Cztery
ciany nale¿y okleiæ tapet¹. Ile potrzeba metrów kwadratowych tapety,
je¿eli pomija siê drzwi i okna?
U = 2a + 2b
U=2·5m+2·4m
U = 10 m + 8 m
U = 18 m
A=U·h
A = 18 m · 3 m
A = 54 m2
Konieczne jest posiadanie 54 m2 tapety. Mo¿na to przeliczyæ na rolki,
je¿eli znana bêdzie d³ugoæ i szerokoæ rolek.

1.7.3

Trójk¹t
Zadanie 21

Proszê rozwi¹zaæ nastêpuj¹ce zadania.
Dwa krótsze boki trójk¹ta prostok¹tnego maj¹ d³ugoæ 15 m i 20 m. Jak¹
d³ugoæ ma trzeci bok?
c2 = a2 + b2
c2 = 152 + 202
c2 = 225 + 400
c2 = 625
c = 25
Trzeci bok ma d³ugoæ 25 m. Zestaw tych trzech liczb naturalnych,
wystêpuj¹cych w tych obliczeniach tworzy trójk¹t pitagorejski.
Na cianie budynku o wysokoci 8 m ustawiono drabinê o d³ugoci 9 m.
Dolny koniec drabiny odsuniêty jest od ciany domu o 3 m. Czy drabina
dosiêgnie górnego koñca ciany domu?
D³ugoæ drabiny przedstawia przeciwprostok¹tn¹ a odleg³oæ od domu
jest przyprostok¹tn¹. Druga przyprostok¹tna wynosi zatem
b2 = c2  a2
b2 = 92  32
b2 = 81  9
b2 = 72
b ³ 8,48
Drabina wystarczy do wysokoci 8,48 m i siêgnie zatem wy¿ej ni¿ ciana
domu. Mo¿na obliczyæ tak¿e jak daleko nale¿y odsun¹æ dolny koniec
drabiny od ciany domu, aby dotyka³a ona dok³adnie górnej czêci ciany
domu.
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Maszt antenowy wysokoci 20 m przymocowany jest trzema linami. Liny
w odleg³oci 13 m od masztu przytwierdzone s¹ do pod³o¿a i siêgaj¹ do
czubka masztu. Ile trzeba w sumie liny, jeli dodatkowo potrzeba doliczyæ
3% na zamocowanie lin?
Wysokoæ masztu antenowego i odleg³oæ do punktu zamocowania
tworz¹ dwie przyprostok¹tne. Przeciwprostok¹tn¹ nale¿y obliczyæ.
c2 = a2 + b2
c2 = 202 + 132
c2 = 400 + 169
c2 = 569
c = 23,85
Jedna lina ma w zaokr¹gleniu d³ugoæ 23,85 m. Dla trzech lin potrzeba
zatem sumaryczn¹ d³ugoæ:
L = 3 · 23,85 m
L = 71,55 m
Do tej d³ugoci nale¿y jeszcze doliczyæ 3%.
Ltotal = L · 1,03
Ltotal = 71,55 m · 1,03
Ltotal = 73,70 m
Wymagana sumaryczna d³ugoæ liny wynosi 73,70 m.
Zadanie 22

Proszê rozwi¹zaæ nastêpuj¹ce zadania.
W trójk¹cie prostok¹tnym bok c ma d³ugoæ 12 cm a bok b = 4 cm. Jak
du¿e s¹ k¹ty i jak¹ d³ugoæ ma trzeci bok?
Trzeci bok trójk¹ta prostok¹tnego oblicza siê z twierdzenia Pitagorasa.
a2 = c2  b2
a2 = 122  42
a2 = 144  16
a2 = 128
a ³ 11,31
Trzeci bok ma w przybli¿eniu d³ugoæ 11,31 cm.
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Obliczanie k¹ta nastêpuje z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych.
K¹t prosty z definicji ma wartoæ 90°
K¹t oblicza siê z funkcji sinus przyprostok¹tnej przeciwleg³ej b i
przeciwprostok¹tnej c.

sin β
sin β
sin β
sin β

β

przyprostokątna przeciwległa
przeciwprostokątna
b
=
c
4 cm
=
12 cm
=

≈ 0,333

≈ 19,5

K¹t oblicza siê z funkcji cosinus jego przyprostok¹tnej przyleg³ej a i
przeciwprostok¹tnej c. K¹t ten mo¿na te¿ obliczyæ z funkcji sinus. Do
tego by³by potrzebny jednak wczeniej obliczony bok. Wygodniej jest
jednak operowaæ na istniej¹cych danych. B³¹d lub niedok³adnoci obliczeñ
tego boku nie maj¹ wówczas wp³ywu na dalsze obliczenia.
cos α

=

cos α

=

cos α
cos α

α

przyprostokątna przyległa
przeciwprostokątna

b
c
4 cm
=
12 cm
≈ 0,333

≈ 70,5

Obydwa k¹ty maj¹ zatem wartoæ 19,5° oraz 70,5°. Trzeci k¹t mo¿na
by³o obliczyæ te¿ z sumy katów trójk¹ta. Mo¿na dla próby zrobiæ to i w
wyniku otrzymuje siê wtedy prawid³ow¹ wartoæ 180°
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Ulica ma wznios 8%. Na d³ugoci 100 m wznosi siê ona wiêc o 8 m. Jaki
jest k¹t nachylenia?
W zadaniu tym d³ugoæ 100 m jest przeciwprostok¹tn¹ a wysokoæ 8 m
jest przyprostok¹tn¹ przeciwleg³¹ szukanego k¹ta. Dla obliczenia k¹ta
niezbêdna bêdzie funkcja tangens.
tan α
tan α

przyprostokątna przeciwległa
przyprostokątna przyległa
8m
=
100 m
=

tan α = 0,08
α ≈ 4,57°

K¹t wzniosu jezdni wynosi wiêc 4,57°.
Zadanie 23

Proszê rozwi¹zaæ nastêpuj¹ce zadania.
Beczka ma rednicê 60 cm. Z zewn¹trz dla jej wzmocnienia nale¿y na³o¿yæ
na beczkê stalow¹ obrêcz. Jakiej d³ugoci powinna byæ ta obrêcz?
U =  d
U =   60 cm
U
188,5 cm

Obrêcz powinna mieæ d³ugoæ 188,5 cm. Dla rozwi¹zania tego zadania
liczbê pi mo¿na przyj¹æ z ró¿n¹ liczb¹ miejsc po przecinku. Bêdzie to
mia³o znacz¹cy wp³yw na dok³adnoæ uzyskanego wyniku.
Wokó³ Ziemi nale¿y po³o¿yæ tamê. Promieñ Ziemi przyjmuje siê przy
tym równy 6370 km. Jak¹ d³ugoæ powinna mieæ ta tama, je¿eli ma byæ
po³o¿ona w odleg³oci 1 metra od pod³o¿a?
U = 2  r
U = 2    6370 km
U

40023,8904 km

U = 2  r
U = 2    6370,001km
U
40023,8967 km
W celu wykonania tych obliczeñ obwód nale¿y podaæ z dok³adnoci¹ do
czterech miejsc po przecinku. Jest przy tym rzecz¹ oczywist¹, ¿e przy
powiêkszeniu promienia o jeden metr obwód zwiêkszy siê o oko³o 6,3 m.
Odpowiada to obwodowi ko³a o promieniu 1 m.
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rednica ko³a wynosi 70 cm. Z pomoc¹ tego ko³a pokonano odcinek drogi
500 m. Ile obrotów wykona³o przy tym to ko³o?

U

=

U

=
≈

U

π ⋅d
π ⋅ 0,7 m
2,12 m

odcinek
obwód
500 m
liczba obrotów =
2,12 m
liczba obrotów = 235,8
liczba obrotów =

Na tym odcinku drogi ko³o wykona 235,8 obrotów.
Z kwadratowej p³yty o powierzchni 1 m2 nale¿y wykroiæ ko³o o rednicy
90 cm. Ile wynosi powierzchnia tego ko³a? Jak du¿a jest powierzchnia
pozosta³ej czêci p³yty? Ile procent powierzchni p³yty bêdzie wykorzystane
dla wykroju ko³a?
Powierzchnia ko³a wynosi:
1
   d2
4
1
   0,92 m2
4
1
   0,81m2
4

A =
A =
A =

A = 0,636 m2

Powierzchnia pozosta³ej czêci wykroju wynosi
Pozosta³a powierzchnia = 1 m2  0,636 m2
Pozosta³a powierzchnia = 0,363 m2
Procentowa czêæ ko³a w stosunku do ca³ej powierzchni p³yty wynosi
zatem:
x%
2

=

0,636 m

x%=

100 %
1m2

100 %  0,636 m2
1m2

x = 63,6 %
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Zadanie 24

Proszê rozwi¹zaæ nastêpuj¹ce zadania.
Puszka konserwy ma rednicê 9 cm i wysokoæ 11 cm. Ile blachy
niezbêdne jest dla wykonania tej puszki? Jaka jest pojemnoæ tej puszki?
Blacha do wykonania puszki bêdzie potrzebna na ca³¹ jej powierzchniê
zewnêtrzn¹. Najpierw obliczona bêdzie powierzchnia podstawy i
pobocznicy:
A =
A =
A

1
   d2
4
1
   92 cm2
4
63,62 cm2

U =  d
U =   9 cm
U
28,27 cm

Powierzchnia pobocznicy wynosi:
AL = U · h
AL = 28,27 cm · 11 cm
AL = 310,97 cm2
Ca³kowita powierzchnia sk³ada siê z sumy obu powierzchni ko³owych i z
powierzchni pobocznicy.
ACyl = 2 · ACr + AL
ACyl = 2 · 63,62 cm2 + 310,97 cm2
ACyl = 438,21 cm2
Pojemnoæ puszki odpowiada jej objêtoci i obliczona zostaje nastêpuj¹co:
VCyl = A · h
VCyl = 63,62 cm2 · 11 cm
VCyl = 699,82 cm3
Puszka ma wiêc pojemnoæ nieco poni¿ej 700 cm3, jest to oko³o 0,7 litra.
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Kamienna kula ma rednicê 80 cm. Jaka jest objêtoæ tej kuli. Ile wa¿y ta
kula, je¿eli jej gêstoæ wynosi 2800 kg/m3?
rednica 80 cm odpowiada promieniowi 0,4 m.
4
   r3
3
4
   0,43 m3
3
4
   0,064 m3
3

V =
V =
V =

0,268 m3

V

Aby otrzymaæ masê kuli nale¿y pomno¿yæ jej objêtoæ przez gêstoæ.
M=r·V
M = 2800 kg/m3 · 0,268 m3
M ³ 750 kg
Kula ma zatem masê oko³o 750 kg.
Zbiornik sk³ada siê z walca o rednicy 2 m i wysokoci 4 m. Po obu
stronach walec jest zamkniêty dnami o kszta³cie pó³kulistym. Ile wynosi
ca³kowita pojemnoæ zbiornika? Czy zbiornik mo¿na nape³niæ 12 t benzyny
je¿eli gêstoæ benzyny wynosi 750 kg/m3. ?
Najpierw oblicza siê objêtoæ walca i obu pó³kulistych den. Poniewa¿
obie pó³kule daj¹ w sumie ca³¹ kulê to mo¿na obliczyæ ca³kowit¹ objêtoæ
kuli.
V

= A h

V

=

V

=

Zyl

Zyl

Zyl

12,57 m3

V

Zyl

VK

=

VK

=

VK

1
   d2  h
4
1
   22 m2  4 m
4

4
   r3
3
4
   13 m3
3
4,19 m3
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Pojemnoæ ca³ego zbiornika otrzymuje siê jako sumê objêtoci walca i
kuli.
Vtot = VCyl + VS
Vtot = 12,57 m3 + 4.19 m3
Vtot = 16,76 m3
Ca³kowita pojemnoæ zbiornika wynosi 16,76 m3.
Objêtoæ 12 t benzyny obliczy siê wykorzystuj¹c gêstoæ.
M=r·V
V=M:r
V = 12000 kg : 750 kg/m3
V = 16 m3
Benzyna ma objêtoæ 16 m3 i zmieci siê w zbiorniku, którego pojemnoæ
wynosi 16,76 m3.
Przy obliczeniach tego rodzaju nale¿y zawsze podawaæ jednostkê. Zwraca
siê przez to uwagê na koniecznoæ wstawiania w³aciwych jednostek.
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Fizyka techniczna

2.1

Podstawy fizyczne
Zadanie 25

Minos

Proszê przeliczyæ nastêpuj¹ce wielkoci.
15 km =

15000 m

75 mm =

0,075 m

2150 mm =

0,00215 km

125 kW =

125000 W

3,7 MW =

3700 kW

675 mA =

0,675 A

12,25 A =

12250 mA

7500000 g =

7,5 t

0,137 g =

137 mg

Przede wszystkim nale¿y zwracaæ uwagê na w³aciwe przesuniêcie
przecinka.
Proszê przedstawiæ wartoci w prostszej postaci.
27 800 g =

27,8 kg

0,00012 MW =

120 W

0,002 A =

2 mA

47 000 mm =

47 m

0,125 kg =

125 g

Faworyzowano tutaj podawanie rozwi¹zania w tysiêcznych. Mo¿na przy
okazji powtórzyæ sobie wiadomoci o potêdze liczby 10.
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2.2.2

Rozk³adanie si³
Zadanie 26

Proszê okreliæ graficznie sk³adowe si³ w kierunku osi X i osi Y.
Proszê zmierzyæ przy pomocy linijki d³ugoci wektorów si³. Proszê za³o¿yæ,
¿e jeden milimetr odpowiada sile 10 N. Jak du¿e s¹ wartoci tych si³.
Proszê zaokr¹gliæ uzyskane wartoci.
F1X
F1Y
F1

= 200N
= 350N
= 400N

F2X
F2Y
F2

= 600N
= 450N
= 750N

o Y

o Y

FY

F1

F2
FX

FX
o X
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W silniku dzia³a na t³ok si³a 600 N. Nale¿y wyznaczyæ graficznie si³ê
dzia³aj¹c¹ na korbowód. Oszacowaæ wielkoæ si³y.
Si³a dzia³aj¹ca na t³ok skierowana jest pionowo do do³u. Skone
usytuowanie korbowodu wywo³uje powstawanie innej si³y bocznej.
Korbowód musi przenieæ obie si³y.
Proszê obliczyæ wielkoæ si³y dzia³aj¹cej na korbowód.
Wielkoæ si³y mo¿na obliczyæ z pomoc¹ twierdzenia Pitagorasa. Otrzymuje
siê si³ê 63,2 N.

F = 600 N

FPl

60 mm

Zadanie 27

Minos

20 mm
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2.3

Moment obrotowy
Zadanie 28

Ko³a motocykla maj¹ rednicê 50 cm. Przy przyspieszaniu dzia³a na
jezdniê si³a 200 N. Jaka musi byæ wartoæ momentu na osi aby przenieæ
si³ê pochodz¹c¹ od przyspieszania?
Promieñ ko³a wynosi 25 cm.
M=F·l
M = 200 N · 0,25 m
M = 50 Nm
Ko³o musi byæ napêdzane momentem obrotowym o wartoci 50 Nm.

M

F
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Zadanie 29

Minos

Bêben linowy ma rednicê 20 cm. Z pomoc¹ silnika osi¹ga siê moment
obrotowy 12 Nm. Jak du¿y mo¿e byæ maksymalny ciê¿ar podnoszonego
³adunku?
Lina przy nawijaniu siê na bêben zajmuje ró¿ne po³o¿enia. Po ka¿dym
kolejnym obrocie zwiêksza siê promieñ bêbna o jeden centymetr. W jakim
po³o¿eniu bêben linowy ma jeszcze wystarczaj¹c¹ si³ê, aby podnosiæ
ciê¿ar 95 N?
F=M/l
F = 12 Nm / 0,1 m
F = 120 N
Przenoszona mo¿e byæ maksymalna si³a o wartoci 120 N.
F=M/l
l=M/F
l = 12 Nm / 95 N
l = 0,126 m
W pierwszym po³o¿eniu promieñ ma wartoæ 10 cm. W drugim wzrasta
on o 1 cm do wartoci 11 cm, w trzeciej pozycji do 12 cm. W tym przypadku
si³a jest jeszcze wystarczaj¹co du¿a, aby podnieæ ciê¿ar. W czwartym
po³o¿eniu si³a wci¹garki ju¿ nie wystarcza.

M

F
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Zadanie 30

Na ogromnym kole w ró¿nych gondolach siedzi kilku ludzi. W jednej
gondoli, po jednej stronie ko³a, siedzi dwóch ludzi a gondola jest odleg³a
5 m od osi obrotu. W innej gondoli siedzi 3 ludzi. Ta gondola odleg³a jest
od osi obrotu tylko o 3 m. Po przeciwnej stronie znajduje siê 4 ludzi w
jednej gondoli a jej odleg³oæ od osi obrotu wynosi 6 m. Ka¿dy cz³owiek
wa¿y 750 N. Jak¹ wartoæ ma wynikowy moment obrotowy?
M1 = 2 · 750 N · 5 m = 7500 Nm
M2 = 3 · 750 N · 3 m = 2250 Nm
M3 = 4 · 750 N · 6 m = 18000 Nm
Mtot = M1 + M2  M3
Mtot = 7500 Nm + 2250 Nm  18000 Nm
Mtot =  3750 Nm
Moment obrotowy, wywo³any przez 4 osoby dzia³a w przeciwnym kierunku
ni¿ pozosta³e dwa momenty. Dlatego nale¿y go odj¹æ od sumy pozosta³ych
dwóch momentów.
Uzyskuje siê wynikowy moment obrotowy o wartoci 3750 Nm w takim
kierunku, ¿e cztery osoby bêd¹ zje¿d¿aæ w dó³.

F2

F3

F1
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Minos

Zasada dwigni
Zadanie 31

Na hutawce siedzi troje dzieci. Pierwsze dziecko dzia³a si³¹ ciê¿koci
400 N. Siedzi ono 2,5 m od punktu obrotu. Drugie dziecko siedzi po tej
samej stronie co dziecko pierwsze. Wa¿y ono tylko 250 N i siedzi 2 m od
punktu obrotu.
Trzecie dziecko powinno siedzieæ po przeciwnej stronie hutawki. Waga
trzeciego dziecka wynosi 500 N. Jak daleko od punktu obrotu powinno
ono siedzieæ, aby hutawka znajdowa³a siê w równowadze w pozycji
poziomej?
Pierwsze dziecko wywo³uje moment obrotowy:
M1 = F · l
M1 = 400 N · 2,5 m
M1 = 1000 Nm
Moment obrotowy wywo³any przez drugie dziecko wynosi:
M2 = F · l
M2 = 250 N · 2,0 m
M2 = 500 Nm
Suma obu momentów wynosi:
M = M1 + M2
M = 1000 Nm + 500 Nm
M = 1500 Nm
Obydwoje dzieci wywo³uje razem moment obrotowy 1500 Nm. Aby
hutawka znajdowa³a siê w równowadze dziecko siedz¹ce po przeciwnej
stronie musi wywo³aæ taki sam moment.
M3 = F · l
l = M3 / F
l = 1500 Nm / 500 N
l=3m
Trzecie dziecko powinno siedzieæ w odleg³oci 3 m po drugiej stronie,
aby hutawka znajdowa³a siê w równowadze.
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2.6

Ciœnienie
Zadanie 32

Opona roweru powinna zostaæ napompowana powietrzem przy pomocy
pompki. Powinno siê uzyskaæ cinienie 0,5 MPa. Pompka powietrza ma
t³ok o rednicy 20 mm. Z jak¹ si³¹ musi oddzia³ywaæ t³ok aby wystarczaj¹co
sprê¿yæ powietrze w oponie?
A =  / 4 · d2
A = 0,785 · 202 mm2
A = 314 mm2
T³ok ma powierzchniê 314 mm2.
p=F/A
F=p·A
F = 0,5 MPa · 314 mm2
F = 0,5 N/mm2 · 314 mm2
F = 157 N
Na tok w pompce powierza nale¿y oddzia³ywaæ si³¹ 157 N aby osi¹gn¹æ
cinienie 0,5 bara.

Zadanie 33

W silniku spalinowym wystêpuj¹ krótkotrwa³e cinienia 12 MPa. rednica
t³oka wynosi 85 mm. Jak du¿a jest si³a dzia³aj¹ca w tym momencie na
t³ok?
A =  / 4 · d2
A = 0,785 · 852 mm2
A = 5672 mm2
T³ok ma powierzchniê 5672 mm2.
F=p·A
F = 12 MPa · 5672 mm2
F = 12 N/mm2 · 5672 mm2
F = 68064 N ³ 68 kN
Na t³ok dzia³a si³a o wartoci 68 kN.

30

Podstawy - Instrukcja

2.6.2

Minos

Si³owa przek³adnia hydrauliczna
Zadanie 34

Cylinder hydrauliczny z t³oczyskiem obci¹¿ony jest cinieniem 60 bar po
stronie dna t³oka. Aby mog³o nast¹piæ przemieszczanie siê cylindra olej
hydrauliczny po stronie t³oka z t³oczyskiem musi zostaæ wypchniêty.
Odbywa siê to przez zamkniêty zawór. Powierzchnia t³oka wynosi 19,6
cm2, po stronie t³oczyska za piercieniowa powierzchnia jest o po³owê
mniejsza. Jak du¿e jest cinienie w przestrzeni po stronie t³oczyska? Na
co nale¿y zwróciæ uwagê przy przewodach w postaci wê¿ów, które s¹
przeznaczone do cinieñ 100 bar?
Si³a na t³oku wynosi:
F=p·A
F = 60 bar · 19,6 cm2
F = 600 N/cm2 · 19,6 cm2
F = 11760 N
Na t³ok naciska si³a 11760 N. Si³a ta wywrze cinienie w przestrzeni t³oka
z t³oczyskiem. Powierzchnia piercienia t³oka wynosi po³owê powierzchni
t³oka, czyli tylko 9,8 cm2.
p=F/A
p = 11760 N / 9,8 cm2
p = 1200 N/cm2
p = 120 bar
W przestrzeni po stronie t³oka z t³oczyskiem powstaje cinienie 120 bar.
Je¿eli z przewodem na maksymalne cinienie do 100 barów po³¹czony
jest zawór odcinaj¹cy to wê¿e przy takim cinieniu mog¹ pêkaæ.
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2.8

Tarcie
Zadanie 35

Chwytak powinien chwyciæ za boczn¹ powierzchniê i podnieæ przedmiot
w kszta³cie szecianu o masie 1 kg. Szczêki chwytaka wykonano ze stali,
a wspó³czynnik tarcia do obliczeñ mo¿na przyj¹æ jako równy 0,15.
Przy podnoszeniu do góry dochodzi dodatkowo si³a ciê¿koci od
przyspieszenia równego piêciokrotnemu przyspieszeniu ziemskiemu.
Przyspieszenie ziemskie mo¿na zaokr¹gliæ do wartoci 10 m/s2.
Z jak¹ si³¹ musz¹ naciskaæ na przedmiot szczêki chwytaka, aby przy
podnoszeniu nie wysun¹³ siê on z chwytaka?
F=m·a
F=m·6·g
F = 1 kg · 60 m/s2
F = 60 N
W czasie przyspieszania na przedmiot dzia³a si³a 60 N. Dzieli siê ona za
ka¿dym razem na po³owê i dzia³a na obie szczêki.
FR = µ0 · FN
FN = FR / µ0
FN = 30 N / 0,15
FN = 200 N
Ka¿da szczêka powinna naciskaæ na przedmiot z si³¹ 200 N, aby przy
przyspieszaniu nie wypad³ on ze szczêk.
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Ruch jednostajny
Zadanie 36

Przyspieszony posuw w tokarce wynosi 30 m/min.
Jak du¿a jest ta prêdkoæ w m/s i w km/h?
Ile czasu potrzeba do przebycia odcinka drogi 250 mm?
v=s/t
v = 30 m / 1 min
v = 30 m / 60 s
v = 0,5 m/s
Prêdkoæ posuwu wynosi 0,5 m/s.
v = 30 m/min
v = 0,03 km / (1 / 60) h
v = 1,8 km/h
Prêdkoæ posuwu wynosi po przeliczeniu 1,8 km/h.
v=s/t
t=s/v
t = 0,25 m / 0,5 m/s
t = 0,5 s
Odcinek 250 mm bêdzie pokonany w ci¹gu 0,5 sekundy.
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2.9.2

Ruch przyspieszony
Zadanie 37

Samochód osobowy jedzie z prêdkoci¹ 108 km/h. Pocz¹wszy od tej
prêdkoci kierowca hamuje a¿ do zatrzymania siê. Samochód potrzebuje
na to 5 sekund. Jak du¿e jest przyspieszenie, je¿eli przyjmie siê opónienie
jednostajne?
W jakim czasie samochód zwiêkszy sw¹ prêdkoæ z 80 km/h do 120 km/
h, je¿eli przyjmie siê tak¹ sam¹, ale dodatni¹ wartoæ przyspieszenia?
v = 108 km/h = 30 m/s
Prêdkoæ 108 km/h odpowiada prêdkoci 30 m/s.
a = v / t
a = 30 m/s / 5 s
a = 6 m/s2
Samochód osobowy bêdzie hamowa³ z przyspieszeniem 6 m/s2.
v = 120 km/h  80 km/h
v = 40 km/h = 11,11 m/s
Wzrost prêdkoci wynosi 11,11 m/s.
a = v / t
t = v / a
t = 11,11 m/s / 6 m/s2
t = 1,85 s
Zwiêkszenie prêdkoci mo¿e nast¹piæ w czasie 1,85 sekundy.
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Minos

Skoczek spadochronowy skacze z samolotu. Jak¹ drogê pokona on po
czasie 10 sekund, je¿eli pominie siê opory powietrza? Z jakiej minimalnej
wysokoci musi wyskoczyæ skoczek, je¿eli dla bezpiecznego
wyl¹dowania spadochron powinien otworzyæ siê na wysokoci 200 m, a
czas swobodnego spadania wynosi 5 sekund?
W tych obliczeniach wartoæ przyspieszenia ziemskiego zostanie
zaokr¹glona do 10 m/s2.
s = 1/2 · a · t2
s = 1/2 · 10 m/s2 · 102 s2
s = 1/2 · 10 m/s2 · 100 s2
s = 500 m
Po dziesiêciu sekundach skoczek przebêdzie drogê 500 m.
s = 1/2 · a · t2
s = 1/2 · 10 m/s2 · 52 s2
s = 1/2 · 10 m/s2 · 25 s2
s = 125 m
stot = 125 m + 200 m = 325 m
W ci¹gu piêciu sekund swobodnego spadania skoczek pokona drogê
125 m. Razem z drog¹ dla bezpiecznego l¹dowania daje to minimaln¹
wysokoæ, na jakiej powinien wyskoczyæ 325 m.
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2.9.3

Si³y dzia³aj¹ce na cia³a w ruchu
Zadanie 39

Kosmonauta ze swoim osprzêtem ma masê 120 kg. Przy starcie dzia³a
na niego w sumie czterokrotne przyspieszenie ziemskie. Z jak¹ si³¹
kosmonauta jest wciskany w swój fotel? Jaka si³a dzia³a na kosmonautê
na Ksiê¿ycu? Przyspieszenie ziemskie mo¿na przyj¹æ 10 m/s2. Dla
przyspieszenia na Ksiê¿ycu nale¿y stosowaæ wartoæ 1,6 m/s2.
a=4·g
a = 4 · 10 m/s2
a = 40 m/s2
Czterokrotne przyspieszenie ziemskie przy starcie ma wartoæ 40 m/s2.
FG = m · a
FG = 120 kg · 40 m/s2
FG = 4800 N
Przy starcie dzia³a na kosmonautê si³a 4800 N.
FG = m · a
FG = 120 kg · 1,6 m/s2
FG = 192 N
Na Ksiê¿ycu dzia³a natomiast na kosmonautê si³a 192 N.
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Minos

Ruch obrotowy
Zadanie 40

Proszê przeliczyæ nastêpuj¹ce wartoci ze stopni na radiany!
10 Grad = 0,175 rad
36 Grad = 0,628 rad
45 Grad = 0,785 rad =  rad
180 Grad = 3,141 rad =  rad
720 Grad = 12,566 rad =  rad
1000 Grad = 17,453 rad
Proszê przeliczyæ nastêpuj¹ce dane z radianów na stopnie!
 rad = 180 Grad
5  rad = 900 Grad
7,5 rad = 429,7 Grad
0,25 rad = 14,32 Grad
0,1 rad = 5,73 Grad
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2.10.2 Przyspieszenie k¹towe
Zadanie 41

W tokarce nale¿y uzyskaæ dla wrzeciona z przedmiotem prêdkoæ
obrotow¹ 1200 obrotów na minutê w czasie 10 sekund. Jakie jest
niezbêdne do tego przyspieszenie k¹towe? Wynik proszê podaæ w 1/s2 i
w rad/s2.
 = 1200 1/min = 20 1/s = 125,7 rad/s
Prêdkoæ k¹towa, jak¹ nale¿y osi¹gn¹æ wynosi 20 1/s lub 125,7 rad/s.
= / t
= 20 1/s / 10 s
= 2 1/s2
Niezbêdne przyspieszenie k¹towe ma wartoæ 2 1/s2.
=  / t
= 125,7 rad/s / 10 s
= 12,57 rad/s2
Wymagane przyspieszenie k¹towe wynosi 12,57 rad/s2.
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2.11.1 Praca
Zadanie 42

Kula armatnia ma masê 5 kg. Przy wystrzale zostaje ona przyspieszona
do prêdkoci 900 km/h.
Jaka praca zostanie przy tym wykonana? Proszê podaæ wartoæ w Joulach
i w watogodzinach.
Do jakiej prêdkoci mo¿na rozpêdziæ samochód osobowy o masie 1000
kg wykorzystuj¹c tak¹ pracê?
W = 1/2 · m · v2
W = 1/2 · 5 kg · 9002 km2/h2
W = 1/2 · 5 kg · 2502 m2/s2
W = 1/2 · 5 kg · 62500 m2/s2
W = 156,25 kJ = 43,4 Wh
Przy przyspieszaniu zostanie wykonana praca o wartoci 156,25 kJ lub
43,4 Wh.
W = 1/2 · m · v2
v2 = 2 · W / m
v2 = 2 · 156250 J / 1000 kg
v2 = 312,5 m2/s2
v = 17,68 m/s = 63,6 km/h
Samochód osobowy móg³by z wykorzystaniem tej pracy zostaæ
przyspieszony do prêdkoci 63,6 km/h.
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2.11.2 Energia
Zadanie 43

Kamieñ o masie 10 kg podniesiono na wysokoæ 5 m. Jaka jest jego
energia potencjalna?
Jaka jest prêdkoæ kamienia w chwili upadku, gdy zostanie on swobodnie
spuszczony z wysokoci 5 m? Proszê wykorzystaæ do tego zale¿noæ
s = 1/2 v2/a.
Jaka jest energia kinetyczna przy upadku? Proszê porównaæ tê wartoæ
z energi¹ potencjaln¹. Przyspieszenie ziemskie mo¿na przyj¹æ jako 10
m/s2.
Epot = m · g · h
Epot = 10 kg · 10 m/s2 · 5 m
Epot = 500 J
Na wysokoci 5 m kamieñ ma energiê potencjaln¹ równ¹ 500 J.
s = 1/2 v2/a
v2 = 2 · s · a
v2 = 2 · 5 m · 10 m/s2
v2 = 100 m2/s2
v = 10 m/s
W momencie upadku kamieñ osi¹ga prêdkoæ 10 m/s.
Ekin = 1/2 · m · v2
Ekin = 1/2 · 10 kg · 102 m2/s2
Ekin = 500 J
W momencie upadku energia kinetyczna wynosi 500 J.
Energia kinetyczna jest równa energii potencjalnej, jak¹ uzyska siê przy
podnoszeniu.
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2.11.4 Moc
Zadanie 44

Winda o masie 500 kg powinna wjechaæ w czasie 30 sekund na wysokoæ
30 metrów. Jaka moc jest do tego niezbêdna, gdy pominie siê
przyspieszanie windy?
Przyspieszenie ziemskie mo¿na przyj¹æ 10 m/s2.
W=m·g·h
W = 500 kg · 10 m/s2 · 30 m
W = 150 kJ
Do wzniesienia siê windy na wysokoæ 30 m wymagana jest praca 150
kJ.
P = W / t
P = 150 kJ / 30 s
P = 5 kW
Niezbêdna moc wynosi 5 kW.
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2.12.4 Energia cieplna i pojemnoæ cieplna
Zadanie 45

Samochód osobowy o masie 100 kg hamuje od prêdkoci 90 km/h do
momentu zatrzymania siê. Tarcze hamulcowe i ok³adziny zamieniaj¹
energiê ruchu w ciep³o. Razem maj¹ one masê 10 kg. Dla tarcz
hamulcowych i ok³adzin ciep³o w³aciwe stali przyjmuje siê c = 460 J/
kgK.
O ile stopni podgrzej¹ siê tarcze i ok³adziny? Proszê obliczyæ energiê
kinetyczn¹ i podstawiæ tê wartoæ do obliczania pojemnoci cieplnej.
Ile wody mo¿na podgrzaæ z pomoc¹ tej energii od 20 °C do 95 °C?
Ekin = 1/2 · m · v2
Ekin = 1/2 · 1000 kg · 252 m2/s2
Ekin = 312,5 kJ
Energia kinetyczna ma wartoæ 312,5 kJ. Jest ona w ca³oci zamieniana
w ciep³o.
Q = c · m · T
T = Q / ( c · m)
T = 312,5 kJ / ( 0,46 kJ/kgK · 10 kg)
T = 312,5 kJ / ( 4,6 kJ/K )
T = 67,9 K
Tarcze hamulcowe i ok³adziny podgrzej¹ siê o 67,9 K.
Q = c · m · T
m = Q / (c · T)
m = 312,5 kJ / (4,18 kJ/kgK · 75 K)
m = 0,997 kg
Uzyskane ciep³o mo¿e podgrzaæ niespe³na 1 kilogram wody.
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Rysunek techniczny

3.1

Podstawy rysunku technicznego
Zadanie 46

Minos

Jak¹ funkcjê spe³nia w rzeczywistoci rysunek techniczny?
Rysunek techniczny jest wa¿nym rodkiem porozumiewania siê i jest
nonikiem informacji. Mo¿e on zawieraæ wszystkie niezbêdne informacje
dla wytwarzania.
Dlaczego w technice tak wa¿na jest normalizacja?
Z pomoc¹ norm mo¿na pewniej wymieniaæ informacje i wymagania
jakoci. Normy s¹ przy tym wa¿nymi zasadami w technice.
Co oznaczaj¹ skróty DIN i ISO?
DIN jest skrótem zarejestrowanego stowarzyszenia Niemiecki Instytut
do spraw Normalizacji. Okrelenie ISO to Miêdzynarodowa Organizacja
do spraw Normalizacji.
Ile arkuszy formatu A4 uzyska siê z jednego arkusza formatu A0?
Z arkusza formatu A0 mo¿na uzyskaæ dwa arkusze A1. Te dadz¹ siê
podzieliæ na 4 arkusze formatu A2. Odpowiednio uzyskuje siê 8 arkuszy
formatu A3 i 16 arkuszy formatu A4.
Dostêpny w handlu standardowy papier do kopiowania ma masê 80 g/
m2. Ile wa¿y pojedynczy podstawowy arkusz?
Arkusz formatu A0 ma powierzchniê jednego metra kwadratowego. Przy
masie 80 g/m2 ca³y arkusz ma masê 80 g. Poniewa¿ arkusz formatu A4
jest jedn¹ szesnast¹ czêci¹ arkusza formatu A0, to ma on masê 80 g :
16 = 5 g. Jeden arkusz A4 ma wiêc masê piêæ gramów.
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3.6.2

Maszyny sterowane numerycznie
Zadanie 47

Proszê przedstawiæ tabelê wspó³rzêdnych na podstawie rysunku.
Wszystkie punkty naro¿ne powinny zostaæ okrelone w uk³adzie
wspó³rzêdnych 1, otwory i gwinty natomiast w uk³adzie wspó³rzêdnych 2.

P4

P3

P5

P9

P11

P14

P2
P8
P12

P10

P13

P7

Y1

X2
P6

P1

X1

0

0

Y2

10 mm

Tabela wspórzdnych (wymiar w mm)
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Punkt zerowy
ukadu wspórzdnych

Pos.
Nr.

X

Y

1

P1

0

0

1

P2

0

40

1

P3

10

60

1

P4

60

60

1

P5

80

50

1

P6

80

0

2

P7

-30

0

M12

2

P8

-30

20

6

2

P9

-20

35

6

2

P10

-10

10

M8

2

P11

0

30

10

2

P12

20

20

6

2

P13

30

30

M12

2

P14

30

0

6

otwór, gwint
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Zadanie 48

Minos

Proszê sporz¹dziæ rysunek wed³ug tabeli wspó³rzêdnych. Wszystkie
punkty naro¿ne przedstawiono w uk³adzie wspó³rzêdnych 1,
rozmieszczenie otworów i gwintów podano w uk³adzie wspó³rzêdnych 2.

P3

P8
P7

P10
P4

P2
Y2
P6

Y1

P9

P5

P1

X1

0

0

X2

10 mm

Tabela wspórzdnych (wymiar w mm)
Punkt zerowy
ukadu wspórzdnych

Pos.
Nr.

X

Y

1

P1

0

0

1

P2

0

30

1

P3

40

60

1

P4

80

30

1

P5

80

0

2

P6

-30

0

M12

2

P7

-20

20

6

2

P8

0

30

10

2

P9

20

20

M8

2

P10

25

0

6

otwór, gwint

45

Minos

46

Podstawy - Instrukcja

Mechatronika
Modu 2 (Cz 1): Szkolenie
midzykulturowe
Instrukcja
(Koncepcja)

Christian Stöhr
Poradnictwo dla przedsibiorstw
Christian Stöhr, Niemcy

Projekt UE Nr 2005-146319 „MINOS“, Realizacja od 2005 do 2007

Europejski Projekt transferu innowacji dla dodatkowej kwalifikacji
Mechatronika dla specjalistów w zglobalizowanej produkcji
przemysowej.

Ten projekt zosta zrealizowany przy
wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlaj
jedynie stanowisko ich autora i Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialnoci za
umieszczon w nich
zawarto
www.minos-mechatronic.eu

Zachowanie spo³eczne, Szkolenie Miêdzykulturowe - Instrukcja
Minos
Spis treci
Przegl¹d seminarium ..................................................................................................................... 4
Uwagi ogólne do modu³u Zachowanie spo³eczne i kompetencje miêdzykulturowe ...................... 5
1

Wstêpne szkolenie miêdzykulturowe .............................................................................. 7

2

Czym jest kultura? ......................................................................................................... 11

3

Podstawy kultury ........................................................................................................... 16

3.1

Stereotypy i uogólnienia kulturowe ................................................................................. 16

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Uogólnianie kultury- wymiary kultury Geerta Hofstede .................................................
Indeks indywidualizmu ( ang. Individualism Index IDV) .............................................
Wskanik Dystansu W³adzy (ang. Power Distance Index PDI) ...............................
Wskanik Unikania Niepewnoci (ang. Uncertainty Avoidance Indeks UAI)............
Wskanik Mêskoci (ang. Masculinity Index MAS) .................................................

4

Cechy kultury ................................................................................................................. 31

4.1

Percepcja czasu i hierarchia wa¿noci.......................................................................... 31

4.2

ród³o statusu ................................................................................................................ 34

4.3

Komunikacja bezporednia vs porednia ...................................................................... 35

5

Praca za granic¹ ............................................................................................................ 39

17
19
24
26
27

Referencje i dalsze lektury: .......................................................................................................... 47

3

Zachowanie spo³eczne, Szkolenie Miêdzykulturowe - Instrukcja
Minos

Modu³ treningowy Zachowanie Spo³eczne i Kompetencje
Miêdzykulturowe
Przegl¹d seminarium
Opis seminarium/ klasyfikacja sektora przemys³u
-

Mechatronika

Cele nauki:
Uczestnicy zapoznaj¹ siê z podstawami nastêpuj¹cych tematów:
-

wiadomoæ kulturowa
Model Góry Lodowej
stereotypy i uogólnienia kulturowe
wymiary kultury Hofstedego
percepcja czasu i pierwszeñstwo
ród³o statusu
style komunikacji
strategie pracy za granic¹

Wymagania:
-

brak

Grupy uczestników:
-

wykwalifikowany personel z dziedzin: wzornictwa, monta¿u, obs³ugi
i konserwacji

Czas trwania seminarium w minutach:
-

1260 minut

Wyposa¿enie prowadz¹cego:
-

Podrêcznik Szkoleniowy M2 SI
Materia³y dodatkowe okrelone w æwiczeniach

Ró¿ne materia³y szkoleniowe:
-

video projektor/ rzutnik
tablica

Wyposa¿enie szkolenia po 1 sztuce na osobê:
-

Podrêcznik M2 SI
Zeszyt Æwiczeñ M2SI

Wyposa¿enie uczestników po 1 sztuce na osobê:
4
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Uwagi ogólne do modu³u Zachowanie spo³eczne i kompetencje
miêdzykulturowe
Cele modu³u Zachowanie spo³eczne i kompetencje miêdzykulturowe
To seminarium przedstawi g³ówne cechy i wymiary kultury
ukierunkowane na potrzeby mechatroniki.
Celem Miêdzykulturowego szkolenia jest podniesienie miêdzykulturowych
i spo³ecznych kompetencji uczestników. W zwi¹zku z tym nosi ono tytu³
”Zachowanie Spo³eczne i Kompetencje Miêdzykulturowe”. To za³o¿enie
po³¹czone jest z istotnymi i realistycznymi celami szkolenia, takimi jak:
-

obudzenie i wzmocnienie zainteresowania tematem

-

uwiadomienie, ¿e wzmocnienie w³asnych kompetencji i umiejêtnoci
komunikacji jest konieczne i przydatne w kontaktach zawodowych z
ludmi z innych kultur

-

wzmocnienie wiadomoci potencjalnych ró¿nic kulturowych i ich
wp³ywu na interakcje na polu zawodowym

-

dostarczenie zarówno ogólnych strategii, jak i szczegó³owych
narzêdzi s³u¿¹cych przystosowaniu siê do nowych kultur

Podejcie seminarium zak³ada obejcie sztucznych ró¿nic kulturowych
i dostarczenie ram s³u¿¹cych zrozumieniu szerokiego wachlarza
zagadnieñ kulturowych i wprowadzenie odpowiedniej perspektywy.
Naszym celem nie jest zatem zaprezentowanie wszystkich pogl¹dów
wszystkich kultur na ró¿ne aspekty kultury. Nie ma ono równie¿
zasadniczo zmieniaæ postêpowania uczestników lub pozbawiæ ich
uprzedzeñ i kulturowych osobliwoci. Takie podejcie nie by³oby zbyt
skuteczne i mog³oby równie¿ doprowadziæ do dezorientacji uczestników.
Celem nie jest równie¿ uczenie z³ych i dobrych zachowañ, jako ¿e nie
pozwala to zminimalizowaæ nieporozumieñ, dopóki nie poznamy
wzorców mylenia stoj¹cych za dzia³aniami.

O ksi¹¿ce i seminarium
Podrêcznik ma za zadanie wspomóc trenera podczas prowadzenia
seminarium za pomoc¹ sugerowanych lekcji i æwiczeñ. Zawiera
proponowan¹ strukturê seminarium wraz z æwiczeniami i odpowiedziami,
notatki dydaktyczne, jak równie¿ dodatkowe informacje wychodz¹ce
poza zawartoæ ksi¹¿ki.
Ksi¹¿ka zwi¹zana jest z ksi¹¿k¹ æwiczeñ i tekstami i odnosi siê do czêci
zawartoci tych materia³ów. Dla utrzymania wysokiej jakoci
seminarium, wszystkie trzy ksi¹¿ki s¹ potrzebne.
Niemniej jednak, szkoleniowcy powinni mieæ wiedzê miêdzykulturow¹
oraz dowiadczenie pedagogiczne.
5

Zachowanie spo³eczne, Szkolenie Miêdzykulturowe - Instrukcja
Minos
Æwiczenia przystosowane s¹ do potrzeb i standardów edukacyjnych
techników. Seminarium zawiera ró¿norodne æwiczenia, takie jak
symulacje i odgrywanie ról. Te narzêdzia pedagogiczne bywaj¹ doæ
wymagaj¹ce, w zwi¹zku z czym szkoleniowiec powinien mieæ pewne
dowiadczenie.
Podstawowy format notatek dydaktycznych jest taki sam we wszystkich
rozdzia³ach, poza kilkoma elementami, takimi jak cele sesji, potrzebny
czas i metoda zastosowana w zajêciach, które s¹ charakterystyczne
dla ka¿dej sesji. Ponadto, niektóre sesje zawieraj¹ notatki pedagogiczne
i potrzebne materia³y. Przewodnik po ró¿nych formatach, których mo¿e
spodziewaæ siê szkoleniowiec, znajduje siê poni¿ej:
Cele sesji
Ta czêæ zwiêle przedstawia, co szkoleniowiec powinien w ci¹gu danej
sesji osi¹gn¹æ.
Szacowany czas
Ta czêæ wskazuje ile w przybli¿eniu dana sesja ma potrwaæ
Potrzebne materia³y
Przeprowadzenie niektórych æwiczeñ wymaga dodatkowych materia³ów,
poza tymi zawartymi w ksi¹¿ce æwiczeñ czy w tej ksi¹¿ce. Wspomniane
materia³y s¹ wymienione w omawianym punkcie.
Przebieg
Ta czêæ opisuje zamierzon¹ strukturê sesji. Zawiera æwiczenia,
rozwi¹zania i sugestie dotycz¹ce tego, co trener ma mówiæ czy, które
pytania powinny byæ przedyskutowane.
Æwiczenia
Æwiczenia, które bêd¹ czêci¹ sesji, s¹ zaznaczone osobno w celu
usprawnienia orientacji trenera. Æwiczenia z ksi¹¿ki æwiczeñ oznaczone
s¹ numerem zgodnym z tym zawartym w ksi¹¿ce æwiczeñ. S¹ równie¿
potencjalne dodatkowe æwiczenia nie zawarte w ksi¹¿ce æwiczeñ.
Sugerowana struktura seminariów i æwiczeñ ma byæ elastyczna i mo¿e
byæ dostosowywana do potrzeb poszczególnych seminariów. W zwi¹zku
z tematem danej sesji szkoleniowiec mo¿e wprowadziæ równie¿
dodatkowe æwiczenia.
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1

Wstêpne szkolenie miêdzykulturowe
Cele sesji

Umo¿liwienie uczestnikom przedstawienia siê
Przedstawienie ogólnego za³o¿enia seminarium i umo¿liwienie
uczestnikom pojêcia, o co chodzi w treningu miêdzykulturowym, czym
jest kompetencja kulturowa oraz uaktywnienie wiedzy, któr¹ ju¿
posiadaj¹.
Przegl¹d treci seminarium i poruszenie spraw organizacyjnych.

Szacowany czas

110 min
Przebieg
Umo¿liwienie uczestnikom krótkiego przedstawienia siê. Ka¿dy z nich
powinien powiedzieæ parê s³ów o sobie.
Zrób potem powitalne æwiczenie na rozgrzewkê.

Æwiczenie
Notatka dydaktyczna
Potrzebne materia³y

Æwiczenie powitalne:
Celem jest wywo³anie dyskusji na temat zachowañ w ró¿nych kulturach
Karty z instrukcjami (strona 7)
Przebieg (æwiczenie powitalne)
Skopiuj i wytnij karty z instrukcjami.
Przedstaw uczestnikom sytuacjê: wszyscy w³anie przybyli na lotnisko
w obcym kraju i musz¹ znaleæ swego gospodarza. Kraj ten jest
wielokulturowy, w zwi¹zku z czym istniej¹ doæ ró¿norodne formy
powitañ.
Podziel grupê na goci i gospodarzy w zale¿noci od rozmiaru grupy.
Jeden gospodarz mo¿e przyj¹æ kilku goci. Ka¿dy otrzymuje kartê z
instrukcjami oraz nakaz przedstawienia siê bez u¿ycia s³ów.

Notka pedagogiczna

Je¿eli cz³onkowie grupy w dalszym ci¹gu zupe³nie siê nie znaj¹, usuñ
karty z tymi powitaniami, przy których uczestnicy musz¹ siê dotykaæ.
Po tej grze omów z grup¹ ich wra¿enia na temat tego æwiczenia, np. za
pomoc¹ nastêpuj¹cych pytañ:
-

Które powitania by³y komfortowe, a które nie?

-

Dlaczego niektóre powitania by³y komfortowe, a inne nie?

-

Jakie odczucia towarzyszy³y ci podczas nieznanych powitañ?

-

Jak¹ spontaniczn¹ reakcjê wywo³a³y one u Ciebie?
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-

Czy który z ceremonia³ów, którego nie odebra³e jako powitanie wyda³
ci siê wrogi lub zbyt poufa³y?

-

Jakiej strategii u¿y³by, ¿eby nie naraziæ na zbytni dyskomfort
uczestników grupy?

-

Co mo¿na zrobiæ, jeli s¹ ró¿ne przyzwyczajenia?

-

Kto ma pierwszeñstwo? Jakie zasady powinny mieæ tu
zastosowanie?
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Karty z instrukcjami do æwiczenia powitalneg
Nale¿ysz do
Eskimosów

Nale¿ysz do
Eipa z Nowej Gwinei

Witacie siê za pomoc¹
Delikatnego pchniêcia w g³owê i ramiona

Witacie siê za pomoc¹
Ciszy

Nale¿ysz do
Danii z Nowej Gwinei

Nale¿ysz do
Loango

Witacie siê za pomoc¹
Ucisków przez kilka minut i ³ez wzruszenia

Witacie siê za pomoc¹
Aplauzu

Nale¿ysz do
Asyryjczyków

Nale¿ysz do
Niemców

Witacie siê za pomoc¹
Podarowania czêci ubrania

Witacie siê za pomoc¹
Ucisku d³oni

Nale¿ysz do
Hindusów

Nale¿ysz do
Latynosów

Witacie siê za pomoc¹
Z³o¿enia d³oni, trzymania ich przed sob¹ i
delikatnego uk³onu

Witacie siê za pomoc¹
Po³ó¿ g³owê na prawym ramieniu partnera,
poklep go trzy razy po plecach, nastêpnie zrób
to samo z g³ow¹ na drugim ramieniu

Nale¿ysz do
Mongo³ów

Nale¿ysz do
Turków

Witacie siê za pomoc¹
Poci¹gniêcia nosem przy prawym policzku i
dotykania i pocierania siê nosem

Witacie siê za pomoc¹
M³odszy ca³uje d³oñ starszego i poci¹ga ja do
swego czo³a, starszy dziêkuje s³ownie

Nale¿ysz do
Holendrów
Witacie siê za pomoc¹
Ucisków i poca³owania trzy razy w policzki

Nale¿ysz do
Nowozelandczyków
Witacie siê za pomoc¹
We rêkê partnera obiema rêkoma i potrz¹nij
ni¹ energicznie
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Po zakoñczeniu æwiczenia przedstaw ogólne informacje na temat
seminarium i jego organizacyjnych i formalnych aspektów, w tym:

Notka pedagogiczna

-

prezentacja trenera i jego/jej dowiadczenia w szkoleniach
miêdzykulturowych

-

uwagi na temat struktury seminarium, przerw, czasu trwania, itd.

W celu wzmocnienia uwagi i zaanga¿owania uczestników mo¿na równie¿
podkreliæ wagê osobistego dowiadczenia, podkrelaj¹c tym samym,
¿e aktywny udzia³ w æwiczeniach przynosi efekty. Powinno siê równie¿
w tym momencie zaznaczyæ, ¿e je¿eli jakie æwiczenie jest zbyt trudne
lub stresuj¹ce uczestnik mo¿e o tym powiedzieæ i poprosiæ o przerwanie
go w jakimkolwiek momencie.
Po dyskusji przedstaw cele i zawartoæ szkolenia miêdzykulturowego
posi³kuj¹c siê definicjami z podrêcznika (strona 4). Nastêpnie rozpocznij
test wiadomoci kulturowej:

Æwiczenie

Æwiczenie 1 Test wiadomoci kulturowej czêæ A:
Ka¿dy z uczestników ma otworzyæ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 1 i
odpowiedzieæ na pytania najszybciej i najlepiej jak potrafi.
Po skoñczeniu testu podaj poprawne odpowiedzi.
Odpowiedzi do æwiczenia 1:
1. Fa³sz 2. Fa³sz 3. Prawda 4. C 5. C 6. Fa³sz 7. Prawda 8. Prawda
9. Fa³sz 10. Prawda 11. Fa³sz 12. Prawda 13. Prawda 14. Fa³sz
Bezporednio po 1 æwiczeniu rozpocznij æwiczenie 2:

Æwiczenie

Æwiczenie 2 Test wiadomoci kulturowej czêæ B:
Utwórz 2-4 grupy po 5-8 uczestników w ka¿dej, w zale¿noci od rozmiaru
seminarium. Niech ka¿da z grup rozwi¹¿e w³asny test wiadomoci
kulturowej (ksi¹¿ka æwiczeñ strona 2) i wymieni siê nim z inna grup¹.
Ka¿da grupa powinna zareagowaæ na otrzymany test.

Notka pedagogiczna

Drugie æwiczenie pozwala na ³atwe wprowadzenie pracy grupowej, która
bêdzie bardzo wa¿na przez ca³e seminarium. Anga¿uje ono równie¿ ju¿
istniej¹c¹ wiedzê uczestników i pozwala im uwiadomiæ sobie i
zrozumieæ, ¿e wiele ich normalnych zwyczajów i oczywistych zachowañ
jest oparte na kulturze.
Omów wyniki
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Notka pedagogiczna

Omówienie wyników powinno rzeczywicie pokazaæ, ¿e istniej¹
standardy kulturowe. To podstawowe pojêcie stanowi bazê dla dalszej
dyskusji wprowadzaj¹cej w temat ”Czym jest kultura?” Co to jest kultura?
Celem tych dwóch æwiczeñ dotycz¹cych wiadomoci kulturowej jest
zaanga¿owanie uczestników w rozwa¿ania na temat kultury i stworzenie
wizerunku tego problemu. Nie chodzi o mo¿liwie najwiêksz¹ iloæ
poprawnych odpowiedzi.

2.

Czym jest kultura?
Cele sesji

Wsparcie uczestników w sformu³owaniu definicji kultury.
Uwiadomienie uczestnikom mnogoci elementów wchodz¹cych w sk³ad
pojêcia kultury.
Zilustrowanie istnienia zarówno widocznych jak i niewidocznych
elementów kultury i zale¿noci miedzy nimi.
Wprowadzenie wiadomoci, ¿e ludzie z ró¿nych kultur mog¹
zachowywaæ siê w ró¿ny sposób, szczególnie, gdy stoj¹ce za ich
zachowaniem wartoci i wierzenia s¹ ró¿ne.
Pokazanie, ¿e radzenie sobie z tymi ró¿nicami jest zadaniem trudnym,
aczkolwiek wykonalnym.

Szacowany czas

150 min
Przebieg
Zadaj i omów pytanie ”Czym jest kultura?”
Zanotuj odpowiedzi uczestników na tablicy.
Omów definicje kultury przedstawione w podrêczniku na stronie 5 wraz
z piêcioma elementami kultury przedstawionymi na kolejnych stronach.
Popro o przyk³ady (jeden przyk³ad dla ka¿dego z elementów jest podany
w podrêczniku)

Notka pedagogiczna

Teoretyczne fragmenty tych dyskusji (w tym kolejne fragmenty
omawiaj¹ce model Góry Lodowej Hofstedego) spe³niaj¹ wielorakie
funkcje. Poza przekazywaniem wiedzy, pokazuj¹ równie¿, ¿e trening
miêdzykulturowy oparty jest na wynikach dog³êbnych badañ naukowych
zakorzenionych w ró¿nych dziedzinach nauki. Ponadto, pokazuje
uczestnikom, ¿e ich szkoleniowiec posiada spor¹ wiedzê teoretyczn¹.
Jest to wa¿ne, poniewa¿ w przeciwieñstwie do dwóch kolejnych modu³ów
na ten trening sk³ada siê równie¿ wiele zaawansowanych metod
szkoleniowych, takich jak odgrywanie ról czy æwiczenia grupowe.
Pomaga to unikn¹æ sytuacji, w której uczestnicy lekcewa¿¹ æwiczenia i
nie anga¿uj¹ siê wystarczaj¹co w seminarium.
Przeprowad æwiczenie Model Góry Lodowej
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Æwiczenie

Æwiczenie 3 Model Góry Lodowej:
W ksi¹¿ce æwiczeñ znajduje siê lista aspektów kultury, które uczestnicy
maj¹ umieciæ w schemacie góry lodowej na odpowiednich miejscach
nad lub pod powierzchnia wody. Mog¹ wykonaæ to æwiczenie na stronie
4 ksi¹¿ki æwiczeñ. Poprawne odpowiedzi maj¹ byæ podane po 15-20
minutach.
Odpowiedzi do æwiczenia 3:
Aspekty kultury na powierzchni:
-

muzyka
literatura
nawyki ¿ywieniowe
rytua³y religijne
wyraz twarzy
style ubioru
zwyczaje wi¹teczne
malarstwo
gesty
jedzenie

Aspekty kultury pod powierzchni¹:
Notka pedagogiczna

waga czasu
pojêcie piêkna
natura przyjani
koncepcja siebie
rozumienie wiata naturalnego
koncepcja przywództwa
idea skromnoci
etyka pracy
wierzenia dotycz¹ce wychowywania dzieci
ogólny wiatopogl¹d
wartoci
pojêcie sprawiedliwoci
wierzenia religijne
koncepcja przestrzeni osobistej
zasady etykiety
style negocjacji
przystosowywanie siê do zmian
wartoæ relacji

Ewentualnie, mo¿na to zadanie przeprowadziæ w formie æwiczenia
grupowego. W tym celu, przygotuj pusty model góry lodowej i paski
papieru z wypisanymi aspektami. Daj ka¿demu z uczestników jeden
pasek do umieszczenia na wykresie wraz z uzasadnieniem wyboru
miejsca.
Wyjanij Model Góry Lodowej Hofstedego wed³ug wskazówek zawartych
w podrêczniku na stronie 9.
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Przeprowad grê Barnga.
Æwiczenie

Barnga- Gra oparta na wiadomoci miêdzykulturowej:

Notka pedagogiczna

W tej czêci uczestnicy zagraj¹ w grê Barnga, której zasady znajduj¹
siê poni¿ej. Jest to jedno z najwa¿niejszych æwiczeñ z ca³ego
seminarium. Zajmuje siê kluczowym pojêciem komunikacji
miêdzykulturowej i dotyka jednego z najczêciej wystêpuj¹cych
problemów, z którymi zmagaj¹ siê pracownicy. Pojêciem tym jest
zale¿noæ miêdzy zachowaniem danej osoby, tym co robi, a wierzeniami
i za³o¿eniami, które za tym stoj¹. To æwiczenie pokazuj¹, ¿e ludzie
zachowuj¹ siê tak, jak siê zachowuj¹ z powodu swych przekonañ. Je¿eli
uczestnicy zrozumiej¹ tê istotn¹ zale¿noæ miedzy ideami a
zachowaniem, bêd¹ w stanie zaakceptowaæ fakt, ¿e ludzie o odmiennym
systemie wartoci, z którymi pracuj¹ bêd¹, rzecz jasna, zachowywaæ
siê zupe³nie inaczej. Odmienne zachowanie bêdzie mia³o sens dla tej
osoby, jak równie¿ charakteryzowaæ siê bêdzie wewnêtrzn¹ logik¹.
Bêdzie tak logiczne dla osoby o odmiennej kulturze, jak zachowanie
uczestnika bêdzie logiczne dla niego samego.

Notka pedagogiczna

W trakcie Barnga uczestnicy prze¿yj¹ szok uwiadamiaj¹c sobie, ¿e
pomimo wielu podobieñstw, ludzie z ró¿nych kultur mog¹ odmiennie
postrzegaæ ró¿ne sprawy i kierowaæ siê odmiennymi zasadami.
Uczestnicy dowiaduj¹ siê, ¿e aby sprawnie funkcjonowaæ w
wielokulturowych grupach, musz¹ rozumieæ i godziæ siê na te ró¿nice.

Potrzebne materia³y

Jedna talia kart (A-10, bez figur) na ka¿dy stó³;
Kopia zasad gry na ka¿dy stó³;
Patyczki po lodach na patyku lub inne;
Przebieg (Gra Barnga)

Notka pedagogiczna

Notka pedagogiczna Uczestnicy graj¹ w ma³ych grupach w prost¹ grê
karcian¹, w której konflikty pojawiaj¹ siê, kiedy uczestnicy zaczynaj¹
przemieszczaæ siê od grupy do grupy. Symuluje to rzeczywiste starcia
miêdzykulturowe, w trakcie których ludzie pocz¹tkowo rozumiej¹
podstawowe zasady w jednakowy sposób. Odkrywaj¹c, ¿e zasady s¹
inne, gracze prze¿ywaj¹ ma³y szok kulturowy podobny do prawdziwego
dowiadczenia w kontakcie z odmienn¹ kultur¹. Musz¹ oni w³o¿yæ
wysi³ek w zrozumienie i pogodzenie siê z tymi ró¿nicami, ¿eby efektywnie
graæ w swych ”wielokulturowych” grupach. Trudnoci wzmaga fakt, ¿e
uczestnicy nie mog¹ ze sob¹ rozmawiaæ, ale porozumiewaj¹ siê jedynie
za pomoc¹ gestów lub obrazków. Uczestnicy nie zostaj¹ ostrze¿eni, ¿e
ka¿de z nich bêdzie gra³o wed³ug innych zasad. Staraj¹c siê zrozumieæ,
dlaczego pozostali gracze nie graj¹ prawid³owo, uzyskuj¹ wgl¹d w
dynamikê interakcji miêdzykulturowych.
Przed rozpoczêciem gry upewnij siê, ¿e znasz wszystkie obowi¹zuj¹ce
zasady. Przedstaw grê podkrelaj¹c fakt, ¿e mimo, i¿ wydaje siê ona
byæ bardzo prosta, to æwiczenie ma g³êbszy sens. Je¿eli grupa nie ma
dowiadczenia z grami stanowi¹cymi element szkolenia, wprowadzenie
jest szczególnie wa¿ne.
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Ogólny uk³ad do gry:
Roz³ó¿ ok. 6 sto³ów (ok. 4 osoby przy stole, w zale¿noci od iloci
osób uczestnicz¹cych w grze).
Na ka¿dym stole powinna siê znajdowaæ kopia zasad obowi¹zuj¹cych
dla tego sto³u, jedna kopia dla ka¿dego uczestnika oraz talia kart (tylko
A-10, bez figur).
Na pocz¹tek, pozwól uczestnikom rozegraæ kilka rund u¿ywaj¹c kopii
zasad oraz mówi¹c na g³os. Nastêpnie WSZYSTKO ma byæ usuniête
ze sto³ów. Ka¿dy gra dalej przy w³asnym stole. Od tego momentu nie
wolno mówiæ.
Zwyciêzcy otrzymaj¹ jeden patyczek (o tym jak wygraæ- poni¿ej)
Po kilku bezg³onych rundach przy macierzystym stole, uczestnicy
zamieniaj¹ siê stolikami. Osoba, która wygra³a najwiêcej razy, przenosi
siê do nastêpnego stolika zgodnie z ruchem wskazówek zegara; osoba,
która najwiêcej razy przegra³a, przesuwa siê przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Gracze nie wiedz¹ jeszcze, ¿e ka¿dy stolik nauczy³ siê innych zasad
(patrz poni¿ej).
Zasady gry:
W zale¿noci od liczby graczy, arkusze z zasadami mog¹ byæ zmieniane
lub odrzucane zale¿nie od liczby sto³ów. Oto kilka przyk³adów zasad:
Stó³ 1: As wysoko, brak kart atutowych
Stó³ 2: As nisko, karo przebija
Stó³ 3: As nisko, trefl przebija
Stó³ 4: As wysoko, kier przebija
Stó³ 5: As wysoko, pik przebija
Stó³ 6: As nisko, brak karty atutowej
W ka¿dym przypadku, inne karty bêd¹ mia³y wartoci figur (10 wysoko,
2 nisko)
Zasady wspólne dla wszystkich sto³ów:
1. Ka¿dy gracz otrzymuje 5 kart.
2. Ktokolwiek wygra najwiêcej lewych przesunie siê do nastêpnego
stolika zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Ktokolwiek przegra najwiêcej lewych przesunie siê do nastêpnego
stolika przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
4. Pozostali zostaj¹ przy tym samym stole.
5. Remisy rozstrzygane s¹ za pomoc¹ gry w papier, no¿yce, kamieñ.
14

Zachowanie spo³eczne, Szkolenie Miêdzykulturowe - Instrukcja
Minos
6. Ka¿da runda potrwa oko³o 5 minut i bêdzie sk³ada³a siê z tylu gier, na
ile pozwoli czas.
7. Po rundzie wstêpnej graczom nie wolno widzieæ zasad ani ze sob¹
rozmawiaæ. Gesty i obrazki s¹ dozwolone, ale graczom nie wolno
u¿ywaæ s³ów.
8. Zwyciêzc¹ gry bêdzie osoba, która wygra najwiêcej lewych w ogóle.
(Oczywicie, jak tylko rozpocznie siê prawdziwa gra, wygrywanie
stanie siê mniej istotne ni¿ rozszyfrowywanie, co robi¹ pozostali, jako
¿e bêd¹ oni graæ wed³ug innych zasad).
9. Gracze mog¹ ledziæ wyniki za pomoc¹ patyczków (jeden za ka¿d¹
wygran¹ lewê).
10.Rozdaj¹cym mo¿e byæ ktokolwiek przy stole, grê rozpoczyna osoba
znajduj¹ca siê po prawej stronie rozdaj¹cego.
11.Pierwszy gracz ka¿dego rozdania mo¿e graæ jakimkolwiek kolorem.
Pozostali musz¹ siê to tego zastosowaæ (graæ tym samym kolorem).
W ka¿dej rundzie ka¿dy z graczy gra jedn¹ kart¹.
12.Je¿eli gracz nie ma danego koloru, musi zagraæ innym.
13.Partiê wygrywa osoba z najwy¿sz¹ kart¹ oryginalnego koloru
(nast¹pi konsternacja, kiedy inni gracze bêd¹ myleæ, ¿e to oni maj¹
kartê atutow¹, inni bêd¹ siê z tym nie zgadzaæ lub bêd¹ temu
zaprzeczaæ)
Po rozegraniu kilku rund, albo u¿ywaj¹c ustalonego limitu czasu, albo
pozwalaj¹c na iloæ okr¹¿eñ zale¿n¹ od iloci sto³ów (6 rund przy 6
sto³ach), uczestnicy mog¹ wróciæ na swoje miejsca lub pozostaæ na
ostatniej pozycji. Nale¿y uczestnikom uwiadomiæ, ¿e grali wed³ug
ró¿nych zasad i omówiæ nastêpuj¹ce pytania:
Gdyby móg³ okreliæ grê jednym s³owem, jakie by³oby to s³owo?
Czego spodziewa³e siê na pocz¹tku gry?
Kiedy zorientowa³e siê, ¿e cos jest nie tak?
Jak sobie z tym poradzi³e?
Jak niemo¿noæ mówienia przyczyni³a siê do Twojego samopoczucia?
Notka pedagogiczna

Po tej dyskusji uczestnicy powinni sobie uwiadomiæ, ¿e ró¿nice
kulturowe mog¹ stanowiæ przeszkodê dla skutecznej komunikacji. Mo¿na
wiêc ponownie wyjaniæ, ¿e istnieje potrzeba rozwa¿enia tych ró¿nic i
¿e to seminarium pomo¿e jego uczestnikom poradziæ sobie z nimi.
Nastêpnie mo¿na przyst¹piæ do omówienia podstaw kultury.
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3

Podstawy kultury
Cele sesji

Odró¿nienie stereotypów od kulturowych uogólnieñ.
Wprowadzenie do celu i ograniczeñ modelowania kulturowego.
Wprowadzenie do 5 wymiarów modelu kulturowego Hofstedego.
Doprowadzenie uczestników do rozwa¿enia, jak ludzie z krajów o ró¿nych
wynikach, w ka¿dym z wymiarów, postrzegaj¹ siê nawzajem i jakie
problemy mog¹ siê pojawiæ w trakcie interakcji miêdzykulturowej.

Szacowany czas

475 min
Przebieg

3.1

Stereotypy i uogólnienia kulturowe
Wykonaj æwiczenie, które dotyczy zagadnienia uogólniania.
Æwiczenie

Æwiczenie 4 Europejskie stereotypy:
Uczestnicy otwieraj¹ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 5, na której znajduje
siê kilka stwierdzeñ. Za zadanie maj¹ dokoñczyæ zdania nazwami
Europejskich narodowoci, które najlepiej pasuj¹ do kontekstu. Popro
uczestników o u¿ycie tych samych narodowoci w obu akapitach.
Sugerowane odpowiedzi:
Niebo jest tam gdzie:
Policjantami s¹ Brytyjczycy.
Kucharzami s¹ Francuzi.
Mechanikami s¹ Niemcy.
Kochankami s¹ W³osi.
A wszystko zorganizowane jest przez Szwajcarów.
Piek³o jest tam gdzie:
Policjantami s¹ Niemcy.
Kucharzami s¹ Brytyjczycy.
Mechanikami s¹ Francuzi.
Kochankami s¹ Szwajcarzy.
A wszystko zorganizowane jest przez W³ochów.
Zauwa¿, ¿e mog¹ siê pojawiæ inne, równie¿ odpowiednie, rozwi¹zania.
Wyjanij koncepcjê uogólniania w zestawieniu z uogólnianiem wed³ug
strony 12 podrêcznika.
Podkrel, ¿e to seminarium, mimo i¿ wprowadza kulturowe uogólnienia
w celu uzyskania wgl¹du w inne kultury, to jako stereotypy nie powinny
one byæ le rozumiane i interpretowane.
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3.2

Uogólnianie kultury- wymiary kultury Geerta Hofstede
Wyjanij, ¿e kultura jest pojêciem bardzo z³o¿onym i w celu jej
zrozumienia potrzebne jest prostsze ujêcie. Poka¿, ¿e istnieje wiele
aspektów kultury i ka¿dy z nich uwydatnia inne jej punkty, podczas gdy
nie omawia pozosta³ych.
Wykonaj æwiczenie 5
Æwiczenie

Æwiczenie 5 Kwestionariusz wymiarów kultury Hofstede:
Uczestnicy otwieraj¹ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 6 i wype³niaj¹
kwestionariusz. Zaznaczasz, ze zostanie on oceniony póniej.

Notka pedagogiczna

Jest to Modu³ Value Survey z 1994 roku, oryginalny kwestionariusz
sk³adaj¹cy siê z 24 elementów, zaprojektowany dla porównywania
kulturowo zdeterminowanych wartoci wyznawanych przez ludzi z
dwóch lub wiêcej krajów lub regionów (w tym æwiczeniu pominiêto 6
pytañ demograficznych). 20 g³ównych pytañ pozwala obliczyæ wskanik
piêciu wymiarów narodowych systemów wartoci, bêd¹cych
komponentami kultur narodowych: Dystans W³adzy, Indywidualizm,
Mêskoæ, Unikanie Niepewnoci oraz Orientacja D³ugoterminowa.

Notka pedagogiczna

Celem tego æwiczenia jest pozwolenie uczestnikom na zrozumienie, w
jaki sposób wymiary Hofstedego, które bêd¹ szczegó³owo wyjanione
w trakcie kolejnych sesji, powsta³y i na czym s¹ oparte.

Wa¿ne

Zauwa¿, ¿e w tym momencie uczestnicy jedynie wype³niaj¹
kwestionariusz, obliczenie wyników nast¹pi po wstêpnym omówieniu
wymiarów. Formu³a s³u¿¹ca obliczeniu wskanika znajduje siê na stronie
28 tej ksi¹¿ki.
Krótko przedstaw opisane przez Hofstedego piêæ wymiarów ró¿nic
kulturowych (podrêcznik strona 13):
-

Indywidualizm

-

Dystans W³adzy

-

Unikanie Niepewnoci

-

Mêskoæ

-

Orientacja D³ugoterminowa

Wyjanij, ¿e cztery pierwsze wymiary zostan¹ dok³adnie omówione w
trakcie kolejnych wyk³adów, natomiast pi¹ty zosta³ pominiêty, gdy¿ nie
jest on w pe³ni opisany i jest mniej istotny w kontekcie Europy.
Koncepcja ta wywodzi siê ze s³ynnej analizy 56 krajów wykonanej przez
Hofstedego. Dany kraj otrzymuje wynik w ka¿dym z wymiarów, co
oznacza wskanik danego wymiaru.
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Notka pedagogiczna

Jako, ¿e grupa docelowa tego seminarium to technicy, a nie naukowcy,
ten rodzaj modelowania udostêpni im te ”miêkkie” zagadnienia kultury.
Po przedstawieniu tych wymiarów za pomoc¹ kilku przyk³adów (jako,
¿e jest to jedynie wprowadzenie) mo¿na skorzystaæ z kompletnej skali
znajduj¹cej siê w podrêczniku na stronie 22 w celu pokazania ró¿nic
miêdzy kilkoma krajami.

Notka pedagogiczna

Ta skala jest narzêdziem praktycznym, które mo¿e byæ wykorzystane
przez uczestników w celu zapoznania siê z odmienn¹ kultur¹, w której
bêd¹ pracowaæ. Tym samym poka¿e to praktyczn¹ wartoæ seminarium
i zagwarantuje uwagê uczestników. Wiêcej informacji na temat tego
problemu znajduje siê poni¿ej:
Dodatkowe informacje na temat wymiarów kultury Hofstedego
Koncepcja kultury Geerta Hofstede oparta jest na najwiêkszych
empirycznych badaniach nad ró¿nicami kulturowymi, jakie kiedykolwiek
przeprowadzono. W 1970 roku firma IBM (bêd¹ca ju¿ wówczas firm¹
miêdzynarodow¹) poprosi³a go o pomoc z powodu ró¿nic w prowadzeniu
placówek miêdzy np. Brazyli¹ a Japoni¹, które istnia³y pomimo
miêdzynarodowych, ujednoliconych standardów. Pocz¹tkowo Hofstede
skupi³ siê w swych badaniach nad sposobem funkcjonowania IBM.
Na wielu etapach, w tym w trakcie szczegó³owych wywiadów i
kwestionariuszy wysy³anych do pracowników IBM na ca³ym wiecie,
stara³ siê on zidentyfikowaæ ró¿nice istniej¹ce miêdzy poszczególnymi
placówkami. Modu³ Value Survey Geerta Hofstede zosta³ zaprojektowany
w celu mierzenia kulturowo zdeterminowanych ró¿nic miêdzy
odpowiedziami respondentów z ró¿nych krajów i regionów. Sk³ada³ siê
on z 20 pytañ podstawowych oraz 6 demograficznych.
W zwi¹zku z tym, ¿e wykszta³cenie pracowników IBM oraz struktura
organizacji, zasady i procedury by³y mniej wiêcej takie same na ca³ym
wiecie, wyszed³ on z za³o¿enia, ¿e ró¿nice systemowe, pojawiaj¹ce
siê miêdzy ró¿nymi lokalizacjami, musz¹ zale¿eæ od kultury pracowników
danej placówki i co za tym idzie, w du¿ej mierze zale¿ne s¹ od kultury
danego kraju.
Jak ju¿ wspomniano wczeniej, opisuje on kulturê jako ”kolektywne
zaprogramowanie umys³u, które odró¿nia cz³onków jednej grupy od
drugiej”.
Po kilku etapach badañ zredukowa³ on ró¿nice kulturowe do czterech
podstawowych wymiarów. Wed³ug niego wszystkie pozosta³e ró¿nice
mia³y swe ród³o w jednym z tych czterech podstawowych wymiarów
kultury.
Wymiary kultury opisane przez Hofstedego to wysoki/ niski dystans
w³adzy, indywidualizm/ kolektywizm, mêskoæ/ kobiecoæ i wysokie/
niskie unikanie niepewnoci. Po dodatkowych badaniach doda³ równie¿
dodatkowy wymiar zwi¹zany z orientacj¹ czasow¹.
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Model Hofstedego chwalono za podstawy empiryczne. Niewiele badañ
czy teorii kultury mo¿e pochwaliæ siê podobn¹ baz¹ ilociow¹. Z drugiej
strony jednak, model nie wyjania, dlaczego powinno byæ tylko piêæ
wymiarów, czy dlaczego te w³anie wymiary maj¹ byæ podstawowymi
komponentami kultury. Ponadto, model sugeruje, ¿e kultura jest
zjawiskiem bardziej statycznym ni¿ dynamicznym, nie wyjania równie¿,
czy i dlaczego kultura siê rozwija. Krytykowano równie¿ to, ¿e Hofstede
skupia siê tylko na kulturze jako cesze narodowej, nie bacz¹c na,
subkultury, kultury mieszane oraz rozwój indywidualny, ró¿norodnoæ
kulturow¹, charakterystyczn¹ dla wielu wspó³czesnych spo³eczeñstw.
Opis wymiarów niesie ze sob¹ równie¿ niebezpieczeñstwo ukrytego
wartociowania kultur. Mimo wszystko, dla wielu ludzi piêæ wymiarów
modelu dobrze oddaje strukturê spo³eczeñstw i stanowi skuteczne
narzêdzie analizy ró¿nych kontekstów ludzkiego ¿ycia (np. kultura
pracy). Dodatkowo, uczestnicy zmotywowani s¹ do zastanowienia siê,
do jakiego stopnia model oferuje jakiekolwiek wyjanienie zagadnienia
kultur, a do jakiego stopnia tworzy kolejne stereotypy.
Przedstaw pierwszy z opisanych przez Hofstede wymiarów ró¿nic
kulturowych ( podrêcznik strona 13):

3.2.1

Indeks indywidualizmu ( ang. Individualism Index IDV)
Przeprowad æwiczenie:
Kolektywistyczne.
Æwiczenie

Wartoci

Indywidualistyczne

i

Æwiczenie 6 Indywidualistyczne i kolektywistyczne wartoci i
zachowania:
Uczestnicy otwieraj¹ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 8. Znajduj¹ siê tam
stwierdzenia na temat ró¿nych zachowañ i wartoci. Ka¿de ze stwierdzeñ
uczestnicy okrelaj¹ jako bardziej indywidualistyczne lub raczej
kolektywistyczne. Dodatkowo, ka¿dy z uczestników zaznacza, czy
zgadza siê z danym stwierdzeniem.
Jako grupa, powinnicie zaj¹æ siê ka¿dym stwierdzeniem i
przedyskutowaæ czy i dlaczego powinno byæ uwa¿ane za
indywidualistyczne lub kolektywistyczne.
Nale¿y nastêpnie omówiæ odpowiedzi w 3-5 osobowych grupach lub z
ca³ym seminarium. Uczestnicy maja siê dowiedzieæ, czy w swych
odpowiedziach sk³aniali siê bardziej w stronê kolektywizmu czy
indywidualizmu.
Odpowiedzi (æwiczenie 6):
Nastêpuj¹ce wartoci wyznawane s¹ raczej przez ludzi o
indywidualistycznym wiatopogl¹dzie:
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 34, 38,
39
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Nastêpuj¹ce wartoci wyznawane s¹ raczej przez ludzi o
kolektywistycznym wiatopogl¹dzie:
5, 6, 11, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40
Po æwiczeniu nale¿y przeprowadziæ krótk¹ dyskusjê tych pojêæ na
podstawie nastêpuj¹cych pytañ:
-

Co prawdopodobnie indywidualici myl¹ o kolektywistach? Jakimi
wydaj¹ siê kolektywici indywidualistom?

-

Co prawdopodobnie myl¹ kolektywici o indywidualistach? Jakimi
wydaj¹ siê indywidualici kolektywistom?

-

Jakie przyk³ady zachowañ indywidualistycznych i kolektywistycznych
uda³o siê uczestnikom zaobserwowaæ w ¿yciu codziennym?

-

Jaki wp³yw mog¹ mieæ ró¿nice indywidualistyczne i kolektywistyczne
na pracê w innym kraju?

Zagraj w pierwsze odgrywanie ról.
Æwiczenie
Cele gry

Odegranie
ról
kolektywistyczne:

Zachowania

Indywidualistyczne

i

Dowiadczenie uczucia towarzysz¹cego konfrontacji z wartociami
kolektywistycznymi i indywidualistycznymi w sytuacji zawodowej
zorientowanej na praktykê.
Wprowadzenie w odgrywanie ról

Potrzebne materia³y

Kopie z instrukcji (strona 22)
Przebieg
Skopiuj materia³y i przetnij kopie na pó³ w celu rozdania ich partnerom
uczestnicz¹cym w obydwóch grach.
Jeli to mo¿liwe przydziel role partnerom dzieñ przed sesj¹ w³aciw¹,
¿eby mogli poæwiczyæ, co zamierzaj¹ mówiæ.
Upewnij siê, ¿e ka¿de z partnerów odegra jedn¹ rolê jako postaæ 1 i
kolejn¹ jako postaæ 2. Uczestnicy nie mog¹ przeczytaæ roli partnera, a
jedynie tê, któr¹ otrzymaj¹.
Powiedz uczestnikom, ¿eby przeczytali role i przygotowali to, co maj¹
zamiar powiedzieæ we w³aciwym czasie. Powinni w miarê mo¿liwoci
staraæ siê przedstawiæ kolektywistyczny lub indywidualistyczny punkt
widzenia, nie powinni jednak czuæ siê ograniczeni tym wymogiem.
Nie musz¹ te¿ koniecznie znaleæ rozwi¹zania dla danego problemu.
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Dodatkowo, nale¿y ich poinformowaæ, ¿e æwiczenie to odegraj¹ w parach,
a nie przed ca³¹ grup¹.
Rozpoczynaj¹c æwiczenie ka¿da para ma odegraæ najpierw pierwsz¹
scenkê. Daj im 5 do 10 minut i zakoñcz grê.
Poprowad dyskusjê na temat tego, jak im posz³o i niech ró¿ne pary
opowiedz¹, jak rozwinê³a siê scenka. Nastêpuj¹ce pytania mog¹ okazaæ
siê przydatne:
-

Kto postawi³ na swoim?

-

Dlaczego ta osoba dominowa³a?

-

Czy by³o trudne odegraæ rolê gospodarza?

-

Jak siê czu³e w trakcie odgrywania scenki?

-

Czego przydatnego nauczy³e siê z tego dowiadczenia?

Teraz uczestnicy maj¹ odegraæ drug¹ scenkê zamieniaj¹c siê rolami.
Przeprowad nastêpnie kolejn¹ dyskusjê, posi³kuj¹c siê powy¿szymi
pytaniami oraz jednym dodatkowym:
Notka pedagogiczna

Po tym jak odegralicie obydwie role, która okaza³a siê trudniejsza i
bardziej wymagaj¹ca? Dlaczego?

Niektórzy uczestnicy mog¹ na pocz¹tku czuæ siê niezrêcznie wykonuj¹c
tego typu æwiczenia. W celu zminimalizowania tego dyskomfortu nale¿y
rozdaæ kopie ról odpowiednio wczeniej. Mo¿na równie¿ podkreliæ, ¿e
nie bêd¹ odgrywaæ ról publicznie przed ca³¹ grup¹, a jedynie w parach.
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Rola 1: Mechatronik z Wielkiej Brytanii
Nazywasz siê John Smith, jeste Brytyjskim mechatronikiem,
który zosta³ wys³any do Brazylii, ¿eby szkoliæ pracowników w firmie
zajmuj¹cej siê dostawami in¿ynieryjnymi. Dzi zrobi³e wa¿ny
egzamin pracownikom na szkoleniu.
W trakcie egzaminu zauwa¿y³e, ¿e jeden z uczestników szepta³
co do drugiego. Wydarzy³o siê to kilka razy i mog³e z ca³¹
pewnoci¹ stwierdziæ, ¿e ten uczestnik- Alex, podawa³ drugiemu
odpowiedzi.
Przed egzamin przestrzega³e przed tym uczestników i teraz
podj¹³e zapowiadane kroki: skonfiskowa³e prace obu
uczestników, odes³a³e ich z pokoju seminaryjnego i nie pozwoli³e
im zdaæ. Teraz seminarium zbli¿a siê do koñca i Carlos Fernandes
przyszed³ siê z Tob¹ spotkaæ.

Rola 2: Pracownik Carlos Fernandes
Nazywasz siê Carlos Fernandes, jeste Brazylijskim pracownikiem
firmy in¿ynierskiej bior¹cej udzia³ w seminarium prowadzonym
przez Brytyjskiego mechatronika, Johna Smitha. Dzi, w trakcie
wa¿nego egzaminu, pomaga³e przyjacielowi, kiedy Brytyjczyk
nagle odebra³ wam obu prace i odes³a³ was z pokoju seminaryjnego,
informuj¹c, ¿e nie zdacie egzaminu. Oznacza to, ¿e bêdziesz mia³
k³opoty z szefem swego wydzia³u, poniewa¿ zaliczenie niezbêdne
jest do pozostania dostawc¹ du¿ej brytyjskiej firmy.
Pomaga³e przyjacielowi, poniewa¿ jest w tej dziedzinie s³aby i
prawdopodobnie nie zda³by bez Twojej pomocy. Gdyby nie zda³,
wstydzi³by siê powiedzieæ o tym swoim wspó³pracownikom.
Jestecie najlepszymi przyjació³mi, zawsze pomagalicie sobie
w ten sposób i w waszej kulturze ukrywanie informacji czy
nieudzielenie jakiejkolwiek pomocy, kiedy jest siê w stanie to zrobiæ,
uwa¿ane jest za samolubne i za co, czego nale¿y siê wstydziæ.
Uwa¿asz, ¿e John Smith zachowa³ siê bardzo niesprawiedliwie
traktuj¹c tê sprawê z tak¹ surowoci¹ i przyszed³e po seminarium
poprosiæ o ³agodniejsze rozwi¹zanie. Od tego zale¿y, czy bêdziesz
mia³ rodki do ¿ycia i uwa¿asz, ¿e zosta³e ukarany za co, co w
Twoim kraju uznawane jest za poprawne zachowanie. Skoro
Brytyjczyk chcia³ siê zabezpieczyæ przed ci¹ganiem, powinien
by³ zrobiæ to, co wszyscy nauczyciele: umieciæ w tecie pytania,
na które kto kto siê nie przygotowa³ nie by³by w stanie
odpowiedzieæ.
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Rola 1: Niemiecki Mechatronik
Nazywasz siê Thomas Richter i do³¹czy³e do Bu³garskiej firmy
in¿ynierskiej, gdzie pracujesz jako asystent kierownika departamentu.
Firma prowadzona jest przez radê nadzorcz¹, której cz³onkowie
spotykaj¹ siê raz w miesi¹cu w celu omówienia polityki oraz
zaakceptowania wa¿niejszych wydatków. Odk¹d przyjecha³e
uwa¿asz, ¿e firma potrzebuje drugiej prasy, ¿eby poradziæ sobie z
wzrastaj¹c¹ iloci¹ zadañ formowania plastycznego. Skontaktowa³e
siê z organizacj¹ finansow¹, która sk³onna jest sfinansowaæ po³owê
kosztów prasy pod warunkiem, ¿e zarz¹d zgodzi siê zap³aciæ drug¹
po³owê.
Wiesz, ¿e dwóch cz³onków rady wy¿szego szczebla i o najd³u¿szym
sta¿u jest przeciwnych wydawaniu pieniêdzy na prasê. Mówi¹
wietnie radzimy sobie z jedn¹ pras¹ i uwa¿aj¹, ¿e pracownicy
mog¹ wykonaæ resztê prac rêcznie. Wiesz równie¿, ¿e pozosta³a
czêæ rady nadzorczej popiera zakup nowej prasy. Poprosi³e wiêc
kierownika dzia³u, Andre Ivanova, ¿eby podj¹³ ten temat w trakcie
kolejnego comiesiêcznego spotkania, które odbêdzie siê w najbli¿szy
pi¹tek. Wiesz, ¿e jeli dojdzie do g³osowania, wygrasz. Sprawa jest
na dodatek wyj¹tkowo pilna, poniewa¿ organizacja finansowa wycofa
sw¹ propozycjê, jeli prasa nie zostanie zakupiona w ci¹gu trzech
tygodni. Czynnikiem motywuj¹cym jest równie¿ myl, ¿e to dziêki
Tobie firma zyska³a drug¹ prasê.
Rola 2: Bu³garski kierownik departamentu
Nazywasz siê Andre Ivanov, jeste kierownikiem departamentu
Bu³garskiej firmy in¿ynierskiej. Twoim asystentem jest niemiecki
mechatronik, Thomas Richter. Informowa³ Ciê on od pewnego czasu,
¿e firma potrzebuje drugiej prasy, ¿eby poradziæ sobie z wzrastaj¹c¹
iloci¹ zadañ formowania plastycznego, a Ty siê z tym zgadzasz.
Teraz Niemiec znalaz³ organizacjê, która gotowa jest pokryæ po³owê
kosztów prasy, jeli zarz¹d firmy zgodzi siê zap³aciæ drug¹ po³owê.
Oferta wa¿na jest tylko przez najbli¿sze trzy tygodnie, potem zostanie
wycofana.
Niemiecki mechatronik poprosi³ Cie o poddanie tematu pod
g³osowanie w trakcie najbli¿szego comiesiêcznego spotkania, które
odbêdzie siê w najbli¿szy pi¹tek. Wiesz, ¿e mimo i¿ wiêkszoæ
cz³onków zarz¹du popiera ten zakup, to dwóch cz³onków wy¿szego
szczebla o najd³u¿szym sta¿u jest przeciwnych. Uwa¿aj¹ oni, ¿e
firma wystarczaj¹co d³ugo radzi³a sobie z jedn¹ pras¹ i mo¿e radziæ
sobie dalej. Darzysz tych dwóch cz³onków ogromnym szacunkiem,
to za ich spraw¹ firma odnios³a taki sukces. Na dodatek jeden z nich
pomóg³ Ci dojæ do obecnego stanowiska. Nie chcesz zaryzykowaæ
ura¿enia ich przez poddanie sprawy pod g³osowanie, dopóki nie
przekonasz ich do opinii wiêkszoci. Wiesz jednak, ¿e to zajmie
wiêcej czasu ni¿ te trzy tygodnie, które macie dane. Mimo wszystko
wierzysz, ¿e ostatecznie harmonia w zarz¹dzie jest dla firmy
cenniejsza ni¿ kolejna prasa.
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3.2.2

Wskanik Dystansu W³adzy (ang. Power Distance Index PDI)
Przedstaw drugi z piêciu wymiarów ró¿nic kulturowych opisanych przez
Hofstede (podrêcznik na stronie 18.):
Wykonaj æwiczenie Zachowanie Dystansu W³adzy.
Æwiczenie

Æwiczenie 7 Zachowanie Dystansu W³adzy Czêæ A:
Uczestnicy otwieraj¹ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 10. Znajduj¹ siê tam
stwierdzenia na temat ró¿nych zachowañ i wartoci. Ka¿de ze stwierdzeñ
uczestnicy maja okreliæ jako reprezentuj¹ce ma³y lub du¿y dystans
w³adzy.
Ponadto maj¹ stwierdziæ, czy zgadzaj¹ siê z danym stwierdzeniem czy
raczej nie. Nastêpnie nale¿y omówiæ ka¿de ze stwierdzeñ oraz czy i
dlaczego powinno byæ uznane za wysoki lub niski dystans w³adzy.
Omów opinie w grupach 3-5 osobowych lub z ca³ym seminarium. Ka¿dy
z uczestników ma nastêpnie stwierdziæ, czy sk³ania³ siê raczej ku
odpowiedziom o niskim lub wysokim dystansie w³adzy.
Odpowiedzi (æwiczenie 7):
Nastêpuj¹ce wartoci s¹ wyznawane raczej przez ludzi o niskim
dystansie w³adzy:
3, 4, 6, 9, 10, 13, 18
Nastêpuj¹ce wartoci s¹ wyznawane raczej przez ludzi o wysokim
dystansie w³adzy:
1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19

Æwiczenie

Æwiczenie 8 ”Zachowanie dystansu w³adzy” Czêæ B:
Podziel uczestników na grupy, z których ka¿da ma otworzyæ ksi¹¿kê
æwiczeñ na stronie 11. Popro uczestników o przeczytanie opisu czterech
zdarzeñ i zapisz zauwa¿one ró¿nice w interpretacji sytuacji.
Po³¹cz grupy z powrotem w ca³oæ i poprowad dyskusjê na temat
ka¿dego z wydarzeñ. Poni¿ej znajduj¹ siê pytania, z których mo¿na
skorzystaæ:
Dialog 1:
Co pomyli polski dyrektor, gdyby mechatronik poszed³ do niego z
pytaniami?
Sugerowana odpowied:
Móg³by pomyleæ, ¿e kwestionowanie jego decyzji jest nieuprzejme.
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Dlaczego mechatronik uwa¿a, ¿e kwestionowanie decyzji dyrektora jest
w porz¹dku?
Sugerowana odpowied:
Pochodzi z Wielkiej Brytanii, kulturze o niskim dystansie w³adzy, w której
akceptowane jest kwestionowanie przez podw³adnych decyzji
prze³o¿onych, które uznaj¹ za b³êdne.
Co powiniene zrobiæ w kulturze o wysokim dystansie w³adzy, jeli
uwa¿asz, ¿e szef pope³ni³ b³¹d?
Sugerowana odpowied:
Nie doprowad do bezporedniej konfrontacji z szefem, przynajmniej
nie publicznie. Przeka¿ wiadomoæ przez osobê trzeci¹ lub zwróæ siê
do szefa, ale sformu³uj krytykê dyplomatycznie. W wielu przypadkach,
podw³adni nie robi¹ nic, pozwalaj¹c prze³o¿onym radziæ sobie z
konsekwencjami.
Dialog 2:
Co szef pomyli o tej niespodziance?
Sugerowana odpowied:
Mo¿e nie byæ zadowolony z tego, ¿e mechatronik podejmuje dzia³anie
nie otrzymawszy uprzednio pozwolenia czy zgody.
Dlaczego szef nie bêdzie zadowolony z tego, co siê sta³o?
Sugerowana odpowied:
Mo¿e zinterpretowaæ to, co zrobi³ mechatronik jako zakwestionowanie
jego autorytetu, je¿eli ludzie bêd¹ dzia³aæ na w³asna rêkê bez pozwolenia,
podwa¿¹ decyzyjn¹ prerogatywê szefa.
Dialog 3:
Dlaczego mechatronik uwa¿a, ¿e lokalny przedstawiciel bêdzie chcia³
jeæ z robotnikami?
Sugerowana odpowied:
W Wielkiej Brytanii, ludzie nie trzymaj¹ siê tak sztywno ró¿nic w randze
i statusie, relacje miêdzy postaciami autorytatywnymi a tymi, którymi
zarz¹dzaj¹ s¹ czasami nieformalne.
Jak zosta³oby odebrane w Polsce, gdyby pan Sadlowski jad³ z
”przeciêtniakami”?
Sugerowana odpowied:
Po pierwsze, inni ludzie o randze Pana Sadlowskiego, mog¹ poczuæ siê
obra¿eni lub potraktowaæ to jako zniewagê. Po drugie, Pan Sadlowski
mo¿e podwa¿yæ swój autorytet u podw³adnych daj¹c im do zrozumienia,
¿e jest jednym z nich. W koñcu, podw³adni, poza mechatronikiem,
mogliby poczuæ siê niezrêcznie podczas obiadu z takim dostojnikiem.
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Dialog 4:
Jaki b³¹d pope³ni³ w tym momencie mechatronik?
Sugerowana odpowied:
Obejcie ³añcucha nakazów.
Co prawdopodobnie powie kierownik, jeli mechatronik pójdzie
bezporednio do niego?
Sugerowana odpowied:
Prawdopodobnie zapyta mechatronika, czy rozmawia³ z Panem
Pacholewskim.
Jak poczuje siê Pan Pacholewski, kiedy us³yszy, co siê sta³o?
Sugerowana odpowied:
Mo¿e poczuæ siê upokorzony lub z³y, ¿e zosta³ pominiêty.
Co powinien w takiej sytuacji zrobiæ mechatronik?
Sugerowana odpowied:
Rozpocz¹æ dzia³anie od Pana Pacholewskiego, mimo ¿e uwa¿a to za
sprawê beznadziejn¹. Jeli nic siê nie wydarzy, nale¿y udaæ siê do
kolejnego szczebla, akceptuje siê udanie do wy¿szych szczebli, powy¿ej
Pana Pacholewskiego, ale nie obejcie go.

3.2.3

Wskanik Unikania Niepewnoci (ang. Uncertainty Avoidance Indeks UAI)
IWprowad trzeci z piêciu opisanych przez Hofstedego wymiarów kultury
(podrêcznik strona 20.):
Wykonaj æwiczenie Unikania Niepewnoci
Æwiczenie

Æwiczenie 9 Unikanie Niepewnoci:
Uczestnicy otwieraj¹ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 13. Znajduj¹ siê tam
stwierdzenia na temat ró¿nych wartoci i zachowañ. Uczestnicy maj¹
okreliæ je jako reprezentuj¹ce wysoki czy niski poziom unikania
niepewnoci. Ponadto, maj¹ stwierdziæ czy zgadzaj¹ siê z danym
stwierdzeniem czy raczej nie. Nastêpnie nale¿y omówiæ ka¿de ze
stwierdzeñ oraz czy i dlaczego powinno byæ uznane za wysoki lub niski
poziom unikania niepewnoci.
Omów opinie w grupach 3-5 osobowych lub z ca³ym seminarium. Ka¿dy
z uczestników ma nastêpnie stwierdziæ, czy sk³ania³ siê raczej ku
odpowiedziom o niskim lub wysokim poziomie unikania niepewnoci.
Odpowiedzi (æwiczenie 9):
Nastêpuj¹ce wartoci s¹ uzyskiwane raczej przez ludzi o niskim poziomie
unikania niepewnoci:
4, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22
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Nastêpuj¹ce wartoci s¹ uzyskiwane raczej przez ludzi o wysokim
poziomie unikania niepewnoci:
1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21

3.2.4

Wskanik Mêskoci (ang. Masculinity Index MAS)
Wprowad czwarty z piêciu opisanych przez Hofstede wymiarów kultury
(podrêcznik strona 22.):
Wykonaj æwiczenia Mêskoæ/ Kobiecoæ.
Æwiczenie

Æwiczenie 10 Mêskoæ/ Kobiecoæ:
Uczestnicy otwieraj¹ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 14. Znajduj¹ siê tam
stwierdzenia na temat ró¿nych zachowañ i wartoci. Ka¿de ze stwierdzeñ
uczestnicy maj¹ okreliæ jako reprezentuj¹ce kobiece b¹d mêskie
wartoci. Ponadto, maj¹ stwierdziæ, czy zgadzaj¹ siê z danym
stwierdzeniem czy raczej nie. Nastêpnie nale¿y omówiæ ka¿de ze
stwierdzeñ oraz czy i dlaczego powinno byæ uznane za kobiece lub
mêskie.
Omów opinie w grupach 3-5 osobowych lub z ca³ym seminarium. Ka¿dy
z uczestników ma nastêpnie stwierdziæ, czy sk³ania³ siê raczej ku
odpowiedziom mêskim czy kobiecym.
Odpowiedzi (æwiczenie 10):
Nastêpuj¹ce wartoci s¹ uzyskiwane raczej przez ludzi prezentuj¹cych
wartoci mêskich:
3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22
Nastêpuj¹ce wartoci s¹ uzyskiwane raczej przez ludzi prezentuj¹cych
wartoci kobiece:
1, 2, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 21
Jak wspomniano ju¿ wczeniej, ostatni wymiar Hofstedego nie bêdzie
dog³êbnie omówiony w tym kontekcie. Ostatnia czêæ tej sekcji stanowiæ
bêdzie æwiczenie podsumowuj¹ce wszystkie z wymiarów Hofstedego.

Æwiczenie

Æwiczenie 11 Wymiary kultury:
Uczestnicy otwieraj¹ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 15. Ka¿dy z nich ma
umieciæ siebie oraz inne osoby wspomniane w arkuszu w piêciu
wymiarach Hofstedego, widzianych jako kontinuum. Dla ka¿dego z
wymiarów maj¹ oni umieciæ siebie na kontinuum i zaznaczyæ to miejsce
X. Nastêpnie to samo maj¹ zrobiæ dla innych osób oraz instytucji
wymienionych w arkuszu.
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Na wykonanie æwiczenia maj¹ 10 minut.
Przed omówieniem wyników, oblicz wynik z kwestionariusza
(æwiczenie 5) razem z uczestnikami.
Æwiczenie

Obliczanie w³asnego wskanika wymiarów kultury Hofstedego:
Uczestnicy maj¹ sami obliczyæ swój wskanik wymiarów kultury
Hofstedego na podstawie w³asnych odpowiedzi z æwiczenia 5 oraz
podanych poni¿ej formu³.

Notka pedagogiczna

Poprzez analizê odpowiedzi z kwestionariusza uczestnicy dowiaduj¹ siê,
jak wypadaj¹ w poszczególnych wymiarach. Poza ogóln¹ weryfikacj¹
wymiarów Hofstedego (przy porównaniu wyników uczestników z
prawdziwymi wynikami z danego kraju) odstawanie od wyniku
narodowego pokazuje, ¿e odpowiedzi na pytania mog¹ ró¿niæ siê nie
tylko miêdzy kulturami, ale równie¿ miêdzy podgrupami i miêdzy
poszczególnymi osobnikami, oraz ¿e wp³ywaj¹ na nie takie cechy
respondentów, jak: p³eæ, wiek, poziom wykszta³cenia, zawód, rodzaj
wykonywanej pracy, itd. Jest to bardzo wa¿ny aspekt i nale¿y go w tym
momencie wyjaniæ.
Wszystkie pytania g³ówne s¹ oceniane w skali 5-stopniowej (1-2-3-45). Obliczenia wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
Wskanik Dystansu W³adzy (PDI):
PDI= -35* (03) + 35 * (06) + 25 * (14)  20 * (17)  20
gdzie (03) jest wynikiem uczestnika w pytaniu 03, itd.

Przyk³ad

Je¿eli uczestnik oceni³ pytanie 3 liczb¹ 2, 6 liczb¹ 4, 14 liczb¹ 4, a 17
liczb¹ 3, jego wynik bêdzie nastêpuj¹cy: -35 * 2 + 35 * 4 + 25 * 3  20 *
2  20 = 85, co jest wynikiem doæ wysokim w skali dystansu w³adzy.
Inne wymiary obliczane s¹ w taki sam sposób.
Wskanik indywidualizmu (IDV):
IDV = -50 * (01) + 30 * (02) + 20 * (04) -25 * (08) + 130
Wskanik Mêskoci (MAS):
MAS = + 60 * (05)  20 * (07) + 20 * (15)  70 * (20) + 100
Wskanik Unikania Niepewnoci (UAI):
UAI = +25 * (13) + 20 * (16)  50m(18)  15 * (19) + 120
Wskanik Orientacji D³ugoterminowej (LTO):
LTO = -20 * (10) + 20 * (12) + 40
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Wskanik zazwyczaj wynosi miêdzy 0 a 100, ale równie¿ wartoci poni¿ej
0 i powy¿ej 100 s¹ technicznie mo¿liwe, a jeli obliczenia wykonywane
s¹ tylko dla jednej osoby tak jak w tym æwiczeniu, jest to wrêcz
prawdopodobne.
W celu obliczenia wyniku dla ca³ej grupy seminaryjnej nale¿y zast¹piæ
wynik uczestnika redni¹ z odpowiedzi ca³ej grupy, skrócon¹ do dwóch
miejsc po przecinku.
Uczestnicy maj¹ nastêpnie porównaæ w³asny wynik z wynikami z
æwiczenia 11 i z wynikami narodowymi (podrêcznik, strona 22.) Omów
wyniki za pomoc¹ nastêpuj¹cych pytañ:

Notka pedagogiczna

-

Czy by³o ³atwo, czy trudno wype³niæ arkusze?

-

Czy Twój wynik z wymiarów kulturowych Hofstedego zgadza siê z
wynikami z æwiczenia 11 oraz z wynikiem narodowym? Jeli nie,
dlaczego?

-

Czy uwa¿asz, ¿e takie kategoryzowanie siebie, swojej organizacji,
swego kraju oraz innych ma sens?

-

Jak siê czu³e, gdy inni Ciebie kategoryzowali?

-

Jakie s¹ potencjalne problemy zwi¹zane z kategoryzowaniem ludzi
w ten sposób?

Uczestnicy czêsto porównuj¹ odmienne narodowe ”kultury” w
wymiarach Hofstedego pytaj¹c, np.: ”Czy naprawdê jestem bardziej
hierarchiczny?” ”Czy naprawdê potrzebujê wiêcej bezpieczeñstwa ni¿
inni?” .W zwi¹zku z tym, choæ wymiary Hofstedego dostarczaj¹ ram dla
interpretacji nieporozumieñ kulturowych i pozwalaj¹ omówiæ je z
uczestnikami (np. jakie jest Twoje zdanie na temat w³adzy i
przywództwa), to z drugiej strony ³atwo prowadz¹ ludzi do rozwa¿añ
na w³asny temat i pytañ o to, czy te uogólnienia stosuj¹ siê do wszystkich
w danym kraju.
Kolejn¹ zalet¹ procesu wprowadzania piêciu wymiarów i identyfikowania
w³asnych preferencji w ich obrêbie jest to, ¿e powstaje pytanie o
wzglêdnoæ kulturow¹: czy naprawdê nie ma ”lepszych” i ”gorszych”?
Czy surowe i zamkniête role p³ci s¹ równie dobre jak te elastyczne i
otwarte? Jak daleko to siêga? Czy jeli kto chcia³by mediowaæ w
konflikcie kulturowym wed³ug tych wymiarów, to czy powinien zaj¹æ
pozycjê neutraln¹ (i czy jest to w ogóle mo¿liwe)?

Przyk³ad

Jeli chcesz w³¹czyæ w rozwa¿ania dodatkow¹ dyskusjê na temat piêciu
wymiarów, mo¿esz podaæ przyk³ad analizy konkretnego kraju w ramach
wymiarów Hofstedego. Poni¿ej podany jest Przyk³ad Stanów
Zjednoczonych:
Wynik USA:
Kraj
USA

PDI
40

IDV
91

MAS
62

UAI
46

LTO
29
29
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Wysoki stopieñ indywidualizmu (IDV) w Stanach Zjednoczonych
wskazuje na spo³eczeñstwo z postaw¹ indywidualistyczn¹ i stosunkowo
lunymi wiêziami z innymi. Populacja postrzega siê jako
samowystarczalna i troszczy siê przede wszystkim o siebie i cz³onków
najbli¿szej rodziny.
Kolejnym najwy¿szym wymiarem Hofstedego jest Mêskoæ (MAS)
z wynikiem 62 (dla porównania rednia na wiecie wynosi 50). Wskazuje
to na kraj z wysokim stopniem rozró¿nienia ról p³ciowych. Samiec
dominuje nad znacz¹c¹ czêci¹ spo³eczeñstwa i struktury w³adzy. Taka
sytuacja sprawia, ¿e czêæ ¿eñskiej populacji staje siê bardziej asertywna
i przebojowa, przenosz¹c siê tym samym w stronê roli mêskiej, a
oddalaj¹c od kobiecej.
Stany Zjednoczone zaliczaj¹ siê równie¿ do grupy krajów z okrelonym
wymiarem Orientacji D³ugoterminowej. Jest to najni¿szy wskanik dla
Stanów Zjednoczonych, wynosi 29, a dla porównania rednia na wiecie
wynosi 45. Niski wskanik LTO potwierdza wiarê spo³eczeñstwa w
mo¿liwoæ spe³nienia ich zobowi¹zañ i ma tendencjê do spe³nienia tradycji
kulturowych.
Nastêpnym najni¿szym wymiarem dla Stanów Zjednoczonych jest
dystans w³adzy (PDI). Wskanik wynosi 40, a rednia wiatowa 55.
Wskazuje to na wiarê w równoæ miêdzy warstwami spo³ecznymi, do
których zaliczaj¹ siê rz¹dy, organizacje czy nawet rodziny. Taka
orientacja wzmacnia wspó³pracê miêdzy ró¿nymi poziomami w³adzy i
buduje stabilne kulturowo rodowisko.
Ostatnim wymiarem Geerta Hofstede dla Stanów Zjednoczonych jest
Unikanie niepewnoci (UAI) ze wskanikiem wynosz¹cym 46
(rednia na wiecie dla porównania wynosi 64). Niski wskanik Unikania
Niepewnoci wskazuje spo³eczeñstwo, kieruj¹ce siê mniejsz¹ iloci¹
zasad i niepróbuj¹ce kontrolowaæ wszelkich wyników i rezultatów. Ma
ono równie¿ wy¿szy poziom tolerancji dla ró¿norodnoci idei, myli i
wierzeñ.
Inne przyk³ady i informacje mo¿na znaleæ na stronie:
http://www.geert-hofstede.com
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4

Cechy kultury
Cele sesji

Wprowadzenie w ró¿ne wiatopogl¹dy z uwag¹ na czas i status.
Zapoznanie siê z ró¿nymi typami komunikacji zale¿nymi od kultury.
Zaprezentowanie przyk³adów charakterystycznych zachowañ ludzi z
ró¿nych krajów i o odmiennych wiatopogl¹dach i typach komunikacji.
Umo¿liwienie uczestnikom prób radzenia sobie w sytuacjach, w których
ró¿nice wiatopogl¹dowe mog¹ prowadziæ do problemów i wywo³ywaæ
frustracje.

Szacowany czas

225 min
Przebieg

Notka pedagogiczna

Po omówieniu ogólnego ujêcia stworzonego przez Hofstedego, czwarta
czêæ seminarium dotyczyæ bêdzie szczegó³owych cech kultur, które
wp³ywaj¹ na zachowania w pracy, i które powinny w zwi¹zku z tym zostaæ
omówione przy okazji rozwa¿añ na temat pracy w nowym kraju.
Mo¿na rozpocz¹æ prezentacj¹ koncepcji czasu.

4.1

Percepcja czasu i hierarcha wa¿noci

Notka pedagogiczna

Koncepcja czasu jest jedn¹ z bardziej zrozumia³ych dla uczestników.
Powinna zatem zostaæ omówiona jako pierwsza z konkretnych zjawisk
kulturowych. Jednak¿e, rozpoczêcie od innych koncepcji, mo¿e
równie¿ mieæ rozs¹dne uzasadnienie.
Jako prosta rozgrzewka mo¿e zostaæ u¿yte nastêpuj¹ce æwiczenie,
które otwiera ogóln¹ koncepcjê czasu i stosunek ka¿dej jednostki do
niego.

Æwiczenie
Potrzebne materia³y

Æwiczenie: Czas
Zegarek (dla szkoleniowca)
Przebieg
W trakcie tego æwiczenia ka¿dy z uczestników prze¿ywa swoj¹ w³asn¹
minutê i porównuje wyniki. Wprowad w sesjê za pomoc¹ takiego pytania
jak: ”Wszyscy wiemy, ¿e czas jest wartoci¹ wzglêdn¹  ale co to tak
naprawdê oznacza?”
Popro uczestników o od³o¿enie zegarków. Jeli w sali jest zegar, zakryj
go, jeli tyka, nale¿y go usun¹æ. Nastêpnie wszyscy maj¹ usi¹æ na
swych krzes³ach cichutko i z zamkniêtymi oczami. Potem popro
uczestników o wstanie i zamkniêcie oczu. Na has³o ”START!” ka¿da
osoba liczy do 60 sekund i siada kiedy skoñczy liczyæ. Podkrel, ¿e
æwiczenie to ma sens tylko w przypadku, kiedy wszyscy zachowuj¹
siê w jego trakcie bardzo cicho. W momencie kiedy dana osoba usi¹dzie
mo¿e otworzyæ oczy, ale nie wczeniej.
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Notka pedagogiczna

Nawet w grupach kulturowo homogenicznych, to æwiczenie mo¿e mieæ
zaskakuj¹cy przebieg. Nie wolno miaæ siê z osób, które usi¹d¹ jako
ostatnie. Mog¹ mieæ po prostu ”powolny” dzieñ.
Nastêpnie przyst¹p do dyskusji na temat istnienia kulturowo ró¿nych
percepcji czasu. Podkrel, ¿e czas wydawaæ mo¿e siê z pocz¹tku prost¹
spraw¹, a tak naprawdê kryje siê za tym du¿o wiêcej.
Wyjanij uczestnikom, ¿e czas jest zjawiskiem kulturowym. To jak jest
on traktowany, ró¿ni siê w zale¿noci od kultury. Jednak¿e, wizja czasu
mo¿e ró¿niæ siê nawet w obrêbie jednej kultury, w zale¿noci od
indywidualnych preferencji jednostki czy rodowiska, w jakim kto ¿yje
i pracuje, itd. Wiemy, ¿e czas jest kulturowy, niezale¿nie od tego, czy
dane podejcie do niego charakteryzuje du¿¹ grupê ludzi czy wiêkszoæ
w danej kulturze.
Wyjanij uczestnikom, ¿e ludzie w ró¿nych miejscach bardzo odmiennie
pojmuj¹ czas. Niektóre kultury bardziej ni¿ inne kieruj¹ siê zegarem. W
niektórych rzecz¹ normaln¹ jest spónianie siê na spotkania i w zwi¹zku
z tym nale¿y siê tego spodziewaæ. W innych kulturach ludzie oczekuj¹
przychodzenia na czas. ¯adne z tych zachowañ nie jest ani z³e ani dobre,
lepsze czy gorsze- s¹ po prostu ró¿ne. Tym, co wywo³uje napiêcia s¹
natomiast ró¿nice w pojmowaniu i w oczekiwaniach.
Mo¿na skorzystaæ z nastêpuj¹cych pytañ:
-

Czy jestem osob¹ punktualn¹?

-

Co wed³ug mnie oznacza s³owo ”punktualny”?

-

Jak w tym kraju definiuje siê punktualnoæ?

-

Jakie znaczenie ma w tym kraju czas?

-

Do jakiego stopnia rozumienie czasu wp³ywa na nasze interakcje?

-

Wokó³ jakich spraw zwi¹zanych z czasem mog¹ powstawaæ konflikty
miêdzy mn¹ a innymi ludmi?

-

Jak mo¿na rozwi¹zaæ te problemy?

Przedstaw monochroniczne i polichroniczne koncepcje czasu za pomoc¹
przyk³adów i wniosków. Nastêpnie przeprowad æwiczenie ”Czas”:
Æwiczenie

Æwiczenie 12 Monochroniczne i polichroniczne koncepcje
czasu:
Uczestnicy otwieraj¹ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 16. Po przeczytaniu
po³¹czonych w pary stwierdzeñ maj¹ oni zadecydowaæ, czy dane
stwierdzenie ukazuje monochroniczn¹ czy polichroniczn¹ koncepcjê
czasu. Ka¿dy z nich ma nastêpnie zakreliæ to stwierdzenie, które opisuje
dzia³anie, jakie by podj¹³ w danej sytuacji lub jakie s¹ jego/jej odczucia w
danej sprawie.
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Odpowiedzi (æwiczenie 12):
Nastêpuj¹ce zachowania cechuj¹ ludzi o monochronicznym
wiatopogl¹dzie:
1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8a, 9b, 10b.
Nastêpuj¹ce zachowania cechuj¹ ludzi o polichronicznym
wiatopogl¹dzie:
1b, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a, 8b, 9a, 10a.
Notka pedagogiczna

To æwiczenie pozwoli uczestnikom odkryæ, czy ich w³asna koncepcja
czasu jest bardziej monochroniczna czy polichroniczna. Wyjanij, ¿e w
tym æwiczeniu nie ma nic naukowego. Wiêkszoæ par stwierdzeñ
wyrwana jest z kontekstu, w zwi¹zku z czym mo¿liwy jest wybór jednej
alternatywy w danych okolicznociach, natomiast przeciwnej  w innych.
Po wykonaniu æwiczenia wyjanij wnioski p³yn¹ce z ró¿nych koncepcji
czasu  ¿e istniej¹ ró¿nice w sposobie pojmowania czasu miêdzy
cz³onkami ró¿nych kultur, co oznacza równie¿ ró¿nice w ocenach i
odczuciach, które mog¹ prowadziæ do nieporozumieñ. Najwa¿niejszymi
kwestiami s¹ tu spotkania oraz terminy.

Æwiczenie

Æwiczenie 13 Radzenie sobie z ró¿nymi koncepcjami czasu:
Uczestnicy otwieraj¹ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 17. Wyjanij, ¿e
bêdziecie zajmowaæ siê wymienionymi w ksi¹¿ce æwiczeñ konkretnymi
przyk³adami potencjalnych problemów.
Podziel uczestników na grupy sk³adaj¹ce siê z 3-6 osób (w zale¿noci
od liczby osób uczestnicz¹cych w seminarium) i popro ka¿d¹ z grup
o przeczytanie i skomentowanie szeciu sytuacji (ewentualnie ka¿dej
z grup mo¿esz przydzieliæ trzy sytuacje).
Po skoñczeniu æwiczenia, po³¹cz grupy w ca³oæ i popro uczestników
o wymienienie sugestii czy taktyk, które wymylili dla ka¿dej z sytuacji.
Zapytaj, czy które z nich znalaz³o siê ju¿ kiedy w takich sytuacjach i
co wtedy czuli i zrobili.

Notka pedagogiczna

Istnieje mo¿liwoæ, ¿e uczestnicy nie dowiadczyli jeszcze ró¿nic
kulturowych i mog¹ mieæ w¹tpliwoci co do tego, czy to naprawdê mo¿e
stwarzaæ jakiekolwiek problemy. Mog¹ oni równie¿ uwa¿aæ, ¿e s¹ to
ma³e problemy, z którymi mo¿na sobie ³atwo poradziæ. W tym momencie
pomocnym okazuje siê nawi¹zanie do wniosków p³yn¹cych z w³asnych
dowiadczeñ, pokazuj¹c, ¿e te ró¿nice istniej¹ i bywaj¹ niezwykle
frustruj¹ce, co doda æwiczeniu wiarygodnoci.
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4.2

ród³o statusu
Przedstaw pojecie Statusu
Przeprowad Æwiczenie Status
Æwiczenie

Æwiczenie 14 Status:
Podziel uczestników na grupy, z których ka¿da otwiera ksi¹¿kê æwiczeñ
na stronie 19. Maj¹ oni przeczytaæ opisane tam cztery incydenty i
powiedzieæ, co zrobiliby w danej sytuacji.
Po³¹cz grupy w ca³oæ i przeprowad dyskusjê na temat ka¿dego z
incydentów. Poni¿ej znajduj¹ siê przyk³adowe pytania, których mo¿na
u¿yæ:
Tekst 1:
Dlaczego pozostali nauczyciele s¹ zdenerwowani?
Sugerowana odpowied:
Poniewa¿ od wy¿ej postawionych ludzi oczekuje siê w ich kulturze
szacunku.
Dlaczego Szwed nie chce, ¿eby jego uczniowie stali?
Sugerowana odpowied:
Kultura Szwecji jest bardzo zorientowana na równoæ w statusie (co
jednak nie oznacza, ¿e nie ma ró¿nic w statusie). Szwedzi czuj¹ siê
zatem niezrêcznie, kiedy ranga jest tak otwarcie wyra¿ana, szczególnie,
kiedy sugeruje siê, ¿e ludziom o wy¿szej randze nale¿y siê lepsze
traktowanie, tak jakby byli lepsi od ludzi o ni¿szej randze.
Dlaczego Szwedzi czuj¹ siê niezrêcznie, kiedy podkrela siê w³adzê i
rangê?
Sugerowana odpowied:
Z powodu g³êbokiej wiary w egalitaryzm, i ¿e wszyscy s¹ z natury równi.
Tekst 2:
Co by siê sta³o, gdyby co powiedzia³ i przeciwstawi³ siê takiemu
traktowaniu przez Twojego szefa?
W jaki sposób zagraniczny ekspert decyduje, co robiæ w takich
sytuacjach, w których to, co jest w widoczny sposób poprawne w kulturze
lokalnej, mo¿e byæ obraliwe dla danej osoby?
Tekst 3:
Czy uwa¿asz, ¿e prezes podj¹³ s³uszn¹ decyzjê? Dlaczego?
Czy rozumiesz, dlaczego w tej kulturze by³a to trudna decyzja?
Co robisz, kiedy postêpowanie ”poprawne” w kulturze, w której pracujesz
nie jest uznawane za takowe w Twojej kulturze?
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Tekst 4:
Dlaczego fachowców zdenerwowa³o zachowanie mechatronika?
Sugerowana odpowied:
Poniewa¿, ¿eby osi¹gn¹æ swój status musieli ciê¿ko pracowaæ i czuj¹,
¿e maj¹ prawo odró¿niaæ siê od tych, którzy takiego statusu nie osi¹gnêli.
Dlaczego mechatronik nie widzi niczego z³ego w siedzeniu z robotnikami?
Sugerowana odpowied:
Poniewa¿ w kulturze Stanów Zjednoczonych mieszanie siê ludzi o ró¿nej
randze i statusie jest rzecz¹ normaln¹.
Notka pedagogiczna

4.3

Uczestnicy mog¹ zareagowaæ na niektóre z tych æwiczeñ bardzo
emocjonalnie. Niektóre z tych sytuacji dotykaj¹ sedna wartoci, bardzo
wa¿nej w niektórych krajach, do której ludzie w pewnych kulturach maj¹
silny emocjonalny stosunek, czyli egalitaryzmu. Niektórzy mog¹
stwierdziæ, ¿e nie zrobi¹ oczekiwanej w danej sytuacji rzeczy, co bêdzie
dla nich niepokoj¹ce, poniewa¿ uwiadomi im, ¿e bycie wra¿liwym
kulturowo nie jest tak proste, jak myleli. Zapewnij ich, ¿e przytrafia siê
to wielu ludziom, a decyzja o trwaniu przy w³asnych przekonaniach nie
jest ani dobra, ani z³a, o ile podejmowana jest starannie i w sposób, który
minimalizuje nieprzyjemne konsekwencje.

Komunikacja bezporednia/ porednia
Rozpocznij wyk³ad za pomoc¹ wykresu ukazuj¹cego komunikacjê
bezporedni¹/ niski kontekst z jednej strony i komunikacjê poredni¹ z
drugiej. Skorzystaj z cech okrelonych w definicjach ze strony 33
podrêcznika i wypisz je pod ka¿d¹ z kategorii.
Przyk³adowe cechy:
Komunikacja bezporednia/ niski kontekst:
-

kultury bardziej homogeniczne

-

kolektywizm

-

wiêcej wspólnych dowiadczeñ i zrozumienia

-

tendencje do wyci¹gania wniosków sugerowania i insynuacji

-

potrzeba czytania miêdzy wierszami

-

s³ów nie nale¿y interpretowaæ dos³ownie
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-

to co siê mówi i robi, nie musi byæ prawdziw¹ treci¹ komunikatu

-

niewerbalne wskazówki s¹ wa¿ne

-

utrzymywanie i umacnianie relacji z innymi ludmi jest kluczem do
osi¹gniêcia celu, niezale¿nie od zadania

Komunikacja porednia/ wysoki kontekst:
-

kultury heterogeniczne

-

bardziej indywidualistyczne

-

mniej wrodzona lub wspólna wyrozumia³oæ

-

mniej mo¿na zak³adaæ

-

poleganie na komunikacji werbalnej

-

s³owa interpretowane dos³ownie

-

niewiele czytania miêdzy wierszami

-

to co jest nie powiedziane i nie zrobione, jest niewa¿ne

-

nale¿y mówiæ wprost

-

celem jest przekazywanie i otrzymywanie informacji

Przedstaw za pomoc¹ wykresu definicje tych dwóch styli.
Popro uczestników o wykonanie æwiczenia.
Æwiczenie

Æwiczenie 15 Style komunikacji:
Uczestnicy otwieraj¹ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 21. Æwiczenie sk³ada
siê z 20 stwierdzeñ, które uczestnicy maj¹ przypisaæ do kultury, w której
komunikacja jest bezporednia/ wysoki kontekst lub do takiej, w której
komunikacja jest porednia/ niski kontekst.
Sugerowane odpowiedzi (æwiczenie 15):
Zachowanie powszechnie kojarzone z kulturami o niskim kontekcie:
6, 7, 10, 11, 13, 15, 16
Zachowanie powszechnie kojarzone z kulturami o wysokim kontekcie:
1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 17, 18, 20
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Notka pedagogiczna

Nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e stwierdzenia zawarte w tym æwiczeniu s¹
wyrwane z kontekstu. Uczestnicy mog¹ skar¿yæ siê, ¿e to jak osoba
zachowuje siê w danej sytuacji (np. 2. ”Ludzie niechêtnie mówi¹ ”Nie”.)
zale¿y bardziej od szczegó³ów sytuacji, a nie od tego, czy wywodzi siê z
kultury bezporedniej czy poredniej. Jest to prawd¹ niepodwa¿alna.
Natomiast nale¿y zaznaczyæ, ¿e w tym æwiczeniu chodzi tylko o próbê
zdefiniowania dwóch ekstremów na kontinuum komunikacyjnym staraj¹c
siê pomijaæ konkretne sytuacje. Innymi s³owy, nie ma powodu by nie
zgodziæ siê z uczestnikami, ¿e kontekst czy konkretna sytuacja jest
powodem ró¿nic, ale to nie umniejsza wartoci æwiczenia.
Przeprowad dwa æwiczenia dotycz¹ce komunikacji poredniej i
bezporedniej.

Æwiczenie

Æwiczenie 16 Komunikacja Porednia Czeæ A
Uczestnicy otwieraj¹ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 22. W tym æwiczeniu
maj¹ szansê poæwiczyæ porednioæ za pomoc¹ serii omiu stwierdzeñ
wprost. Mimo ¿e zdania te mog¹ pasowaæ do wielu sytuacji, w tym
przypadku kontekst stanowi spotkanie.
Pierwsze stwierdzenie mo¿e byæ wykorzystane jako przyk³ad.
Sugerowane odpowiedzi (æwiczenie 16):
1. Czy uwa¿asz, ¿e to dobry pomys³?
Czy s¹ jakie inne pomys³y?
Podoba mi siê wiêksza czêæ tego pomys³u.
2. To interesuj¹cy argument.
To kolejny dobry argument.
3. Mam pomys³.
Co mylicie o tym pomyle?
4. Czy kto ma jeszcze jakie sugestie?
Czy wys³uchalimy wszystkich opinii?
5. Mam tu inne liczby
Te dane liczbowe mog¹ byæ nieco przestarza³e.
6. Ja bym to tak zrobi³.
Czy próbowalicie zrobiæ to w ten sposób?
7. Mam inny pomys³.
Co mylicie o tym pomyle?
Czy mogê co zasugerowaæ?
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Æwiczenie

Æwiczenie 17 Komunikacja Porednia Czêæ B
Uczestnicy otwieraj¹ ksi¹¿kê æwiczeñ na stronie 23. W tym æwiczeniu
zaprezentowana jest seria porednich stwierdzeñ i uczestnicy proszeni
s¹ o ich odkodowanie, maj¹ wyjaniæ w bezporednim jêzyku, co mówca
prawdopodobnie ma na myli. Pierwsze stwierdzenie mo¿e zostaæ u¿yte
jako przyk³ad.
Sugerowane odpowiedzi (æwiczenie 17):
1. To bardzo interesuj¹cy punkt widzenia.
Nie zgadzam siê.
Musimy o tym jeszcze porozmawiaæ.
Mylisz siê.
2. Ta propozycja zas³uguje na dalsze rozwa¿enie.
Nie podoba nam siê.
To wymaga pracy.
Zaproponuj co innego.
3. Wiem o tym niewiele, ale...
Jestem jakby ekspertem w tym temacie, ale jestem zbyt uprzejmy,
¿eby to powiedzieæ.
Moim zdaniem powinnimy zrobiæ nastêpuj¹c¹ rzecz...
4. Rozumiemy Twoj¹ propozycjê bardzo dobrze.
Czy masz jeszcze jak¹?
Nie podoba nam siê.
5. Postaramy siê ze wszystkich si³.
Nie spodziewaj siê zbyt wiele.
6. S³ysza³em co innego o tym projekcie.
Nie zgadzam siê z tym, co powiedzia³e o projekcie.
7. Mo¿emy przejæ do kolejnego tematu?
Nie chcemy teraz o tym rozmawiaæ.
Musimy skonsultowaæ siê z osobami spoza sali, zanim bêdziemy
mogli podj¹æ decyzjê.
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5.

Praca za granic¹
Cele sesji

Zilustrowanie motywacyjnych i praktycznych problemów zwi¹zanych z
prac¹ za granic¹.
Dostarczenie uczestnikom wskazówek i strategii radzenia sobie z
mo¿liwymi motywacyjnymi i praktycznymi problemami towarzysz¹cymi
przyjazdowi do innego kraju.
Wsparcie uczestników w zrozumieniu z³o¿onoci wykonywania projektu
we wspó³pracy z ludmi wywodz¹cymi siê z innej kultury.

Szacowany czas

300 min
Przebieg

Notka pedagogiczna

Po wyk³adach dotycz¹cych tego, jak kultury mog¹ siê miêdzy sob¹ ró¿niæ
i w jaki sposób zanalizowaæ mo¿na dany kraj, ta sesja zajmuje siê g³ównie
praktycznymi problemami, które mog¹ siê pojawiæ podczas pierwszego
kontaktu ludzi wywodz¹cych siê z ró¿nych kultur. Poprzez pokazanie,
¿e pierwsze ”negatywne” reakcje w nowym kraju s¹ normalne i stanowi¹
czêæ procesu przystosowania siê, zmniejsza ona obawy powsta³e po
zapoznaniu siê ze z³o¿onoci¹ kultury. Wskazówki przedstawione w
podrêczniku (strona 35.) pomog¹ uczestnikom i nie powinny zostaæ
zapomniane, kiedy uczestnik bêdzie rozpoczyna³ pracê za granic¹.
Zaznacz, ¿e pobyt za granic¹ mo¿e byæ trudny i ¿e du¿a liczba nowych
spraw, na które trzeba zwracaæ uwagê i mieæ pod kontrol¹, mo¿e
wywo³aæ du¿y stres psychiczny.
Wyjanij, czym jest szok kulturowy i przedstaw opisane na stronie 32
podrêcznika ró¿ne metody radzenia sobie z nim.
Zilustruj poszczególne etapy, przez które trzeba przejæ w trakcie procesu
przystosowywania siê. Zaznacz, ¿e fazy te oparte s¹ na badaniach
naukowych i s¹ podobne u wszystkich ludzi, nawet jeli niektórzy
przechodz¹ przez pewne z nich szybciej ni¿ inni. Niemniej jednak, metody
zaprezentowane w trakcie tego seminarium oka¿¹ siê pomocne, kiedy
przystosowywanie wydawaæ siê bêdzie trudne.
Jako dodatkowe praktyczne rady skorzystaj ponownie z Modelu Góry
Lodowej i gry Barnga, które opisane zosta³y w rozdziale 2 tego
seminarium. Pomocnym oka¿e siê równie¿ podkrelenie, ¿e
interpretowanie zachowañ innych ludzi przez pryzmat w³asnych kategorii
jest praktycznie niemo¿liwe. Istnieje nawet specjalistyczny termin
oznaczaj¹cy to zjawisko- kryterium odwo³ywania siê do siebie (ang.
self-reference criterion - SRC)  wprowadzone przez J.A. Lee. Omów
ró¿ne strategie unikania tego zjawiska, które s³u¿¹ jak najlepszemu
radzeniu sobie z nim (podrêcznik strona 34).
Po tej dyskusji nale¿y podkreliæ, ¿e naj³atwiejszy dostêp do innej kultury
daje obserwacja. Przypomnij ró¿ne pytania, które mog¹ pos³u¿yæ jako
przewodnik przy poszukiwaniu informacji w innej kulturze.
Ostatnim æwiczeniem jest odegranie ról: ”Derdianie”
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Æwiczenie

Scenka  Derdianie:

Cele gry

Derdianie chc¹ wybudowaæ most, ale nie wiedz¹ jak. Zapraszaj¹ wiêc
wykonawców budowlanych z zagranicy, aby nauczyli ich jak siê buduje
mosty.

Notka pedagogiczna

Ta gra symuluje spotkanie dwóch kultur. Zespó³ wykonawców
budowlanych wyje¿d¿a do innego kraju, ¿eby nauczyæ jego
mieszkañców, jak siê buduje mosty. Uczestnicy maj¹ poznaæ uczucia
towarzysz¹ce wykonywaniu zadania, pod presj¹ czasu, z ludmi
wywodz¹cymi siê z innej kultury.

Szacowany czas
Potrzebne materia³y

120 min (w tym wprowadzenie)
Blok techniczny (lub tektura), klej, no¿yczki, linijka, o³ówek, opis gry
dla Derdian i budowniczych mostów, o ile to mo¿liwe dwie sale.
Przebieg

Notka pedagogiczna

Kultury ekspertów i mieszkañców Derdii s¹ ró¿ne. Aby
zmaksymalizowaæ dowiadczenia uczestników, jest to realistyczne
zadanie, które odpowiada treci przysz³ej pracy mechatroników. Grupa
buduj¹ca mosty musi nauczyæ siê dostosowywania do odmiennych
zachowañ kulturowych, które mog¹ wydaæ im siê dziwne. Mimo, ¿e jest
to zabawne, upewnij siê, ¿e uczestnicy traktuj¹ swoje zadania powa¿nie.
Najpierw podziel ca³¹ grupê na dwie mniejsze. Jedna powinna siê sk³adaæ
z 4-8 osób (wykonawcy budowlani) a druga z reszty uczniów
(Derdianie). W ka¿dym razie, grupa Derdian powinna byæ wiêksza od
grupy budowlañców. Jeli seminarium jest wystarczaj¹co liczne, mo¿na
utworzyæ trzeci¹ grupê, czyli obserwatorów.
Rozdziel grupy natychmiast (najlepiej w dwóch oddzielnych salach).
Jeli powsta³a grupa obserwatorów to do³¹czaj¹ oni do grupy
wykonawców budowlanych, jako, ¿e nie powinni oni wczeniej znaæ zasad
zachowania Derdian.

Wa¿ne

Poniewa¿ istnieje mo¿liwoæ, ¿e Twoje seminarium sk³ada³o siê bêdzie
g³ównie z mê¿czyzn, a role mê¿czyzn i kobiet czêciowo ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹, upewnij siê, ¿e jest przynajmniej 4-5 kobiet, szczególnie w
grupie Derdian. Konieczne mo¿e okazaæ siê przydzielenie kilku ról
kobiecych uczestnikom z sporód grupy mê¿czyzn.
Gra:
Zrób kopie listów z instrukcjami dla wykonawców mostów oraz dla
Derdian.
Poinformuj ka¿d¹ z grup, co maj¹ robiæ. Jeli jest dwóch szkoleniowców,
mo¿na to zrobiæ symultanicznie. W innym przypadku udaj siê najpierw
do wykonawców budowlanych, a nastêpnie do Derdian. Jeli jeste sam/
sama, przemieszczanie siê miêdzy grupami od czasu do czasu mo¿e
okazaæ siê konieczne. Po rozdaniu instrukcji, uczestnicy maj¹ oko³o 20
minut na zapoznanie siê z nimi:
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Wykonawcy budowlani:
1. Rozdaj wykonawcom list opisuj¹cy, co mog¹, a czego nie wolno im
zrobiæ.
2. PO TYM jak przeczytaj¹ opis swej roli, powiedz im, ¿e Derdianie s¹
band¹ dziwnych ludzi. Opowiedz im jakie mieszne historie i niech
myl¹ nad sposobem nauczenia Derdian budowania mostów.
3. Na ustalony sygna³ dwie osoby z grupy wykonawców udadz¹ siê z
krótk¹ wizyt¹ do Derdii. Nastêpnie poinformuj¹ oni resztê swej grupy
o tym, czego dowiadczyli.
Derdianie:
1. Daj Derdianom list zawieraj¹cy instrukcje.
2. Bacznie obserwuj w celu upewnienia siê, ¿e dok³adnie wykonuj¹ to,
co zosta³o opisane w licie i zachêæ ich do przeæwiczenia swych
zachowañ.
Po 20 minutach, dwóch cz³onków ekipy buduj¹cej mosty bêdzie mog³o
na 3 minuty wejæ w kontakt z wiosk¹ Derdian (druga sala), w której
zostanie wybudowany most (obserwacje, sprawdzenie naturalnych i
materialnych warunków, kontakt z Derdianami, itd.). Obserwatorzy mog¹
pod¹¿aæ za technikami.
Potem odelij ich z powrotem i daj im 10 minut na zanalizowanie raportu
i dokoñczenie przygotowañ.
Po tych wstêpnych spotkaniach, wylij ca³¹ dru¿ynê budowlañców
(oraz obserwatorów) do Derdii w celu nauczenia Derdian sztuki
budowania mostów. Grupy maj¹ na to 30 minut.
Po ukoñczeniu budowy mostu, sprawd jego stabilnoæ miedzy dwoma
sto³ami.
Omówienie:
Po wykonaniu æwiczenia obie grupy uczestników omawiaj¹ swoje
dowiadczenia i przedstawiaj¹ reakcje i komentarze odnonie
nastêpuj¹cych trzech kategorii:
1. Fakty
2. Odczucia
3. Interpretacje
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Pytania do dyskusji:
-

Czy by³o trudno znaleæ Ci odpowiedni¹ rolê?

-

Jakie uczucia wzbudzi³a w Tobie Twoja rola?

-

Jak grupa budowlañców poradzi³a sobie z presj¹ czasu?

-

W jaki sposób budowlañcy zdo³ali odkodowaæ tê drug¹ kulturê?

-

Czy mo¿na zaadoptowaæ te dowiadczenia do wspólnego ¿ycia z
innymi kulturami?

Nastêpuj¹ce sprawy powinny zostaæ omówione plenarnie:
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-

Mamy tendencjê do uwa¿ania, ¿e inni myl¹ tak samo jak my.

-

Czêsto wyci¹gamy pochopne wnioski - interpretujemy rzeczy od razu,
bez uwiadomienia sobie ró¿nic w zachowaniach kulturowych.

-

Jak zosta³y przydzielone role? Jak¹ rolê ja przyj¹³em? Co to mówi o
mojej to¿samoci? Czy czu³em siê w mojej roli komfortowo?

-

Czy to jak ja to widzê jest zgodne z tym jak widzieli to inni?

-

Jaki wp³yw mia³o moje kulturowe pochodzenie na rolê, która
przyj¹³em?
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Instrukcje dla Derdian
Sytuacja:
Mieszkasz w kraju, który nazywa siê Derdia. Wioska, w której
mieszkasz oddzielona jest od najbli¿szego miasta, w którym
odbywa siê targ g³êbokim kanionem. ¯eby dotrzeæ na targ musisz
iæ przez dwa dni. Gdyby nad kanionem by³ most, móg³by tam
docieraæ w 5 godzin.
Rz¹d Derdii zawar³ z zagraniczn¹ firm¹ umowê, ¿e przyjad¹ i
naucz¹ was jak siê buduje mosty. Dziêki tej umowie Twoi ludzie
zostan¹ pierwszymi in¿ynierami w Derdii. Po wybudowaniu
pierwszego mostu wraz z in¿ynierami z zagranicy, bêdziecie mogli
budowaæ mosty w ca³ej Derdii, co u³atwi ¿ycie ludziom w ca³ym
kraju.
Most bêdzie zbudowany z papieru, przy u¿yciu o³ówków, linijek,
no¿yczek i kleju. Znasz te materia³y i narzêdzia, ale nie znasz
technik budowania.
Zachowania spo³eczne:
Derdianie przyzwyczajeni s¹ do dotykania siê nawzajem. Nie ma
miêdzy nimi komunikacji bez dotyku. Pozostawanie bez kontaktu
podczas rozmowy uznawane jest za nieuprzejme. Nie musicie
oczywicie utrzymywaæ kontaktu bezporednio. Jeli do³¹czysz
do jakiej grupy, wystarczy dotkn¹æ jednego z jej cz³onków i
zostajesz od razu w³¹czony do rozmowy.
Bardzo wa¿ne jest równie¿ witanie siê z ka¿dym, kogo spotkasz,
nawet jeli tylko kogo mijasz.
Powitania:
Tradycyjnym powitaniem jest poca³unek w ramiê. Osoba
rozpoczynaj¹ca powitanie ca³uje tê druga osobê w prawe ramiê.
Ka¿da inna forma poca³unku jest obraliwa! Podanie rêki jest jedn¹
z najwiêkszych zniewag w Derdii. Kiedykolwiek jaki mieszkaniec
Derdii zostaje obra¿ony przez brak powitania lub dotyku podczas
rozmowy, on/ ona zaczyna g³ono o tym krzyczeæ.
Tak/ Nie:
Derdianie nie u¿ywaj¹ s³owa nie. Zawsze mówi¹ tak, nawet jak
maj¹ na myli ”nie”, werbalnemu ”tak” towarzyszy emfatyczne
kiwanie g³ow¹ (nale¿y to poæwiczyæ).
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Zachowanie w pracy:
Równie¿ podczas pracy Derdianie sporo siê dotykaj¹. Narzêdzia
maj¹ p³eæ: no¿yczki s¹ rodzaju mêskiego, o³ówek i linijka
¿eñskiego. Klej jest rodzaju nijakiego. Mê¿czyni nigdy, przenigdy
nie dotykaj¹ o³ówka czy linijki. To samo tyczy siê kobiet i no¿yczek
(prawdopodobnie ma to jaki zwi¹zek z tradycj¹ lub religi¹).
Obcokrajowcy:
Derdianie lubi¹ towarzystwo. W zwi¹zku z tym lubi¹ te¿
obcokrajowców. Ale s¹ te¿ bardzo dumni z siebie i swej kultury.
Wiedz¹, ¿e nigdy nie bêd¹ w stanie sami wybudowaæ mostu, ale z
drugiej strony nie uwa¿aj¹ kultury i wykszta³cenia obcokrajowców
za lepsze. Budowanie mostów jest po prostu czym, czego nie
potrafi¹. Ale poniewa¿ ich w³asne zachowanie jest dla nich naturalne,
nie potrafi¹ tego ekspertom wyjaniæ (jest to BARDZO wa¿ne).
Derdianin nigdy nie wejdzie w kontakt z innym mê¿czyzn¹, jeli
nie zostanie mu on przedstawiony przez kobietê. Nie jest istotne
czy ta kobieta jest Derdiank¹ czy nie.
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Instrukcje dla buduj¹cych mosty
Sytuacja:
Nale¿ysz do grupy miêdzynarodowych wykonawców mostów
pracuj¹cej dla wielonarodowej firmy budowlanej. Wasza firma
w³anie podpisa³a wa¿ny kontrakt z rz¹dem Derdii zobowi¹zuj¹c
siê do nauczenia Derdian sztuki budowania mostów.
Wed³ug warunków kontraktu dotrzymanie uzgodnionego terminu
jest bardzo wa¿ne, w przeciwnym razie kontrakt zostanie zerwany
a Ty zostaniesz bez pracy.
Rz¹d Derdii jest bardzo zainteresowany tym projektem, który jest
finansowany przez Uniê Europejsk¹.
Derdia jest górzystym krajem, z wieloma dolinami i g³êbokimi
w¹wozami, ale bez jakichkolwiek mostów. W zwi¹zku z tym,
dojcie z wioski do g³ównego miasta, gdzie znajduje siê targ,
zawsze zajmuje Derdianom bardzo du¿o czasu. Szacuje siê, ¿e
maj¹c most ta trasa zajmowa³aby Derdianom tylko 5 godzin.
Poniewa¿ w Derdii znajduje siê du¿o kanionów i rzek, nie mo¿ecie
po prostu wybudowaæ mostu i wyjechaæ. Bêdziecie musieli
nauczyæ Derdian jak budowaæ mosty.
Przebieg
Najpierw nale¿y dok³adnie przeczytaæ te instrukcje i wspólnie
zdecydowaæ o tym jak zamierzacie wybudowaæ most.
Po okrelonym czasie, dwóch cz³onków waszej dru¿yny bêdzie
mog³o na 3 minuty udaæ siê do wioski Derdian, gdzie ma byæ
wybudowany most (w celu zrobienia obserwacji, sprawdzenia
warunków naturalnych i materialnych, wejæ w kontakt z
Derdianami, itd.)
Potem bêdziecie mieæ 10 minut, ¿eby zanalizowaæ raport i
zakoñczyæ przygotowania.
Nastêpnie ca³a ekipa in¿ynierów udaje siê do Derdii, ¿eby nauczyæ
Derdian jak buduje siê mosty.
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Most
Papierowy most bêdzie symbolizowa³ rzeczywisty. Bêdzie ³¹czy³
dwa krzes³a lub sto³y oddalone od siebie o oko³o 80 cm. Do
skonstruowania mostu mo¿na u¿yæ materia³ów, które otrzymacie
w Derdii. Powsta³y most musi byæ stabilny; po zakoñczeniu budowy
musi byæ w stanie utrzymaæ ciê¿ar no¿yczek i kleju u¿ytych do
jego konstrukcji.
Fragmenty mostu nie mog¹ byæ po prostu wyciête i po³¹czone,
poniewa¿ wówczas Dedianie nie naucz¹ siê jak to zrobiæ. Musz¹
poznaæ wszystkie fazy budowy.
Most ma siê sk³adaæ tylko z kawa³ków papieru o szerokoci 4 cm
i ró¿nej d³ugoci. Ka¿dy fragment nale¿y narysowaæ za pomoc¹
o³ówka i linijki, a nastêpnie wyci¹æ go no¿yczkami.
Materia³y
Most bêdzie zbudowany z papieru/ tektury. Do planowania i budowy
mo¿na u¿yæ: papieru, kleju, no¿yczek, linijki i o³ówków.
Czas
Na przestudiowanie instrukcji: 20 minut
Na krótk¹ wizytê w Derdii: 3 minuty
Na planowanie i przygotowanie oparte na informacjach, które
otrzymacie przed udaniem siê do Derdii: 10 minut
Na nauczenie Derdian jak siê buduje: 30 minut
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Podrêcznik Szkoleniowy

Christian Stöhr
Podrêcznik do seminarium Modu³ 2
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Podziêkowania
Zachowania Spo³eczne, Szkolenie Miêdzykulturowe jest samodzielnym
modu³em pakietu szkoleniowego Mechatronics, stworzonego w ramach
projektu MINOS oraz sfinansowanym przez Program Leonardo Komisji
Europejskiej
Wielu ludzi przyczyni³o siê do powstania tej pracy.
Autor pragnie podziêkowaæ nastêpuj¹cym osobom, które wspiera³y,
ulepsza³y i recenzowa³y materia³:
Andre Henschke, Geert Hofstede, Marcus Carson, Tom Burns, Ulrike
Gampig, Viola Krynksi.
Chcia³bym równie¿ podziêkowaæ firmom, które pozwoli³y mi sprawdziæ
oraz ulepszyæ materia³ za pomoc¹ dowiadczeñ praktycznych, Peace
Corps za ich wczeniejsz¹ intensywn¹ pracê na polu miêdzykulturowym,
a tak¿e Komisji Europejskiej za wk³ad finansowy,
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Opis seminarium / klasyfikacja sektora przemysu
Mechatronika
Cele szkolenia:
Poznanie i zrozumienie przez uczestników istotnych aspektów
poniszych tematów:
-

Tendencje w projektach
Projekt; warunki i cechy
Rodzaje projektów
Zarzdzanie projektem – definicja, cel
Projekt i jego etapy
Organizacja projektu
Wskazówki do projektu
Planowanie projektu
Kroki i rodki dziaania dla sukcesu projektu
Zarzdzanie ryzykiem

Warunki:
brak
Uczestnicy:
Specjalici techniczni
Czas trwania seminarium w minutach:
1260 minut
Wyposaenie seminarium
Wyposaenie dla prowadzcego:
Instrukcja dla prowadzcego (ang. Coach manual) M2 PM/O
Inne materiay dla prowadzcego:
Wska nik
Tablica
Materiay dla uczestników seminarium na jedn osob:
Libretto M2 PM/O? Zeszyt

wicze M2 PM/O

Inne materiay dla uczestników na jedn osob:
Zeszyt, dugopis
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Ogólne referencje i filozofia moduu Organizacji i Zarzdzania Projektem
Bdcy do dyspozycji modu treningowy Organizacja i Zarzdzanie
Projektem jest rozumiany jako aktualne operacyjne seminarium
skadajce si z podrcznika i zeszytu wicze. Dodatkow referencj
mog by nie akademiccy absolwenci - specjalici w danej dziedzinie
technologii. Modu treningowy nie jest skoncentrowany na integracji
systemów oprogramowania tak jak Projekt MS. Dedykowany jest
zmianom specyficznych zawartoci i sekwencjom operacyjnym
projektów zakoczonych sukcesem. Poprzez prac z moduem
treningowym uczestnik powinien posi wiedz o:
-

Naturze projektu
Elementach projektu
Etapach projektu
Procedurze planowania projektu
Konwersji projektu
Kontroli osignitej konwersji projektu

Dla zrozumienia warunków bada si indywidualne wiczenia z obszaru
aktywnoci, z drugiej strony wiczenia daj moliwo indywidualnej
aplikacji wiedzy. Podczas uczestnictwa w wiczeniu wymagana jest
kreatywno uczestnika, jako e nie moe on poda formalnie zego
lub dobrego rozwizania, co te nie jest wymagane. Uczestnikowi
pozostawia si odnalezienie sposobu rozwizania zadania na
podstawie warunków zamieszczonych w podrczniku.
Wprowadzenie i powitanie
Zawarto referencji:
-

Runda koncepcyjna
Koncepcja programu
Ustalenie oczekiwa
Harmonogram, organizacja, partnerzy

Specjalne referencje:
- Wymiana notatek
- Koncepcja instrukcji seminarium
- Koncepcja europejskiego programu „Leonardo da Vinci”
Czas dla tego rozdziau w minutach:
30 minut
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1

Tendencje w projektach
Zawarto referencji
- Praca nad projektem w przeszoci
- Etapy rozwoju pracy nad projektem
ródo regu organizacji projektu

Specjalne referencje:
Przykady s znajdowane przez uczestników
Materiay uczestników:
- Libretto M2 PM/O
- Zeszyt wicze M2 PM/O
Wyposaenie seminarium:
- Notatnik
- Podrcznik dla prowadzcego M2 PM/O
- Tablica
Czas dla tego rozdziau w minutach:
30 minut

1.1- 1.3

Praca nad projektem w przeszoci
Dotyczy specyficznych historycznych, znaczcych wydarze.
Przedstaw cechy projektu na podstawie wanych historycznych
osigni, takich jak podróe odkrywcze eglarzy. Przed uyciem
podrcznika, spróbuj wzbudzi entuzjazm dla pojedynczych i
unikalnych przedsiwzi. Na tej podstawie, podasz nastpne
przykady, które pocz si z ju omówionymi. Militarne ródo
podstaw organizacji moe by zgbione poprzez „by the war” Carla
von Clausewitza, które jest dostpne w prawie wszystkich jzykach
wiata.
Carl Philip Gottieb von Clauseweitz (urodzony 1 lipica 1780 jako Carl
Philip Gottieb von Clausewietz w zamku w pobliu Magdeburga, zmar
16 listopada 1831 we Wrocawiu) by Pruskim generaem i teoretykiem
militarnym. Clausewitz zyska uznanie poprzez swoje dzieo „by the
war”. Jego teorie o strategii, taktyce i filozofii miay duy wpyw na
rozwój natury wojny we wszystkich zachodnich krajach. Chocia jego
teorie byy kwestionowane przez angielskich historyków, takich jak
Basil Liddell lub John Keegan, s wci wykadane we wszystkich
znanych akademiach. S równie dzi stosowane w zarzdzaniu i
marketingu. Clausewitz przeciwstawia si „tworzcym systemy”. W
jego opinii nie mona byo prowadzi teorii wojny, jako konkretnej
procedury instruowania generaów. Zamiast tego chcia wskaza
generaom zasady, które miay by rezultatem zapoznania si z
histori, a take logicznego mylenia. Nawet jeli traktowao to o
ideaach, stale odnosio si do nabytych realnych zasad. A zatem mia
na myli, e kampanie mog by zaplanowane tylko w maym stopniu,
jako e nieobliczalne wpywy lub wydarzenia mogyby spowodowa tak
zwane „tarcie”, które moe zniszczy kady szczegó w
zaawansowanym planowaniu.
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1.4

Dziewi obszarów wiedzy zarzdzania projektem

Na podstawie biecych projektów przedstaw dziewi obszarów
wiedzy zarzdzania projektem. Wyniki powinny by przedstawione w
nastpujcy sposób:
Zadanie 1:
Podaj 10 przykadów wanych „historycznych” projektów:
Rozwizanie (przykadowe rozwizanie) do zadania 1:
-

-

Wybudowanie piramid w Egipcie
Wyprawa Aleksandra do Indii
Wybudowanie Muru Hadriana w Anglii
Wybudowanie katedry w. Piotra w Rzymie
Wyprawa armii Napoleona na Moskw, z wykorzystaniem po raz
pierwszy nowego znaczenia logistyki, take przy uyciu trwaych
porcji ywnoci
Wybudowanie poczenia kolejowego pomidzy wschodnim a
zachodnim wybrzeem Ameryki
Wynalezienie silnika Otto
Ekspedycja na ksiyc
Zdobycie Mount Everest
Ustabilizowanie i uruchomienie pierwszej elektrowni atomowej

Zadanie 2:
Wska dziewi obszarów wiedzy zarzdzania projektem
Zadanie 3:
Rozrónij obszary wiedzy „zintegrowane zarzdzanie”, „zarzdzanie
ryzykowne” i „zarzdzanie personelem” i poka poczenie tych trzech
obszarów wiedzy na wybranym przykadzie.
Rozwizanie do wiczenia 3:
Strona 6, 1.4. Dziewi obszarów wiedzy zarzdzania projektem
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2

Projekt – warunki i cechy
Zawarto referencji:
-

-

DIN 69901
Warunki
Cele
Indywidualno
Moliwoci konfiguracji

Specjalne referencje:
wiczenie grupowe
Materiay uczestników:
Libretto M2 PM/O
Zeszyt wicze M2 PM/O
Wyposaenie seminarium:
Notatnik,
- Podrcznik dla prowadzcego M2 PM/O
- tablica

-

Czas dla tego rozdziau w minutach:
30 minut
Zajmij si cechami i struktur standardów. Wspomnij o podstawach
standardu DIN, a take ISO. Standard DIN okrela projekt DIN 69901.
Zajmij si natur i rodzajem definicji. Definicje odegraj wan rol w
pó niejszych aplikacjach do projektów, jako e dokadne
rozgraniczenie jest wane dla alternatywnych reprezentacji. Na
podstawie przykadów zdefiniuj cechy projektu i skompiluj je do DIN
69901.
Zadanie 4:
Które z siedmiu warunków dotycz „projektu” zgodnego z norm DIN
69901?
Rozwizanie do zadania 4:
Strona 8, 2.1. DIN 69901
Zadanie 5:
Wska co najmniej pi warunków projektu, odpowiednio do
poniszego schematu, dla projektów podanych w zadaniu 1. Dla
kadego projektu uyj osobnej kartki:
Rozwizanie do zadania 5: (na podstawie przykadu)
Projekt 1: Wybudowanie piramid w Egipcie
Warunek:
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3

Rodzaje projektów
Zawarto referencji:
-

Struktura
Projekty inwestycyjne
Projekty badawczo-rozwojowe
Projekty organizacyjne
Projekty zalene
O systemie roboczym
O temacie pracy
O zaoeniach biznesowych
Modele etapów projektu

Specjalne referencje:
wiczenie grupowe
Materiay uczestników:
Libretto M2 PM/O
Zeszyt wicze M2 PM/O
Wyposaenie seminarium:
- Notes,
- Podrcznik dla prowadzcego M2 PM/O
- tablica
Czas dla tego rozdziau w minutach:
30 minut
Podaj trzy rodzaje projektów (projekty organizacyjne, projekty
badawczo-rozwojowe, a take projekty inwestycyjne). Pozwól
uczestnikom znale  przykady dla indywidualnych typów projektów.
Na podstawie tabeli z trzema kolumnami (w kadej rodzaj projektu) i
wiersza do wprowadzenia przykadów projektów, rozwi odpowiednie
pozycje dla indywidualnych typów projektów. Sprowad wyniki z
przykadów do definicji.

3.4

Model faz projektu

W kadym przypadku, dla przykadu rodzaju projektu, wykreuj wstpny
model faz projektu. Zaprezentuj kolejne modele faz projektu.
Pomoe to wyjani rónice midzy nimi.
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3.5

Charakterystyka zarzdzania projektem midzynarodowym
Przedyskutuj tendencje umidzynarodowienia wraz z uczestnikami.
Zwró uwag na osobiste dowiadczenia umidzynarodowienia.
Pozytywne
spojrzenie
jest
wane
podczas
wzrostu
umidzynarodowienia, w którym istniej szanse na innowacje i
zorientowan na przyszo, prac specjalistów. Nie dopu do
dyskusji: globalizacja naprzeciwko osobistego powodzenia, jako e
taka
dyskusja
spowoduje
odejcie
od
tematu!
Cele
umidzynarodowienia powinny by podane przez Ciebie i przyjte
przez uczestników. Przykady mog by wykreowane wspólnie.

3.5.3

Wpywy socjologii na zarzdzanie projektem midzynarodowym
Pozwól, uczestnikom wymieni ich osobiste opinie na temat socjologii.
Pozwól zaprezentowa definicj socjologii i jej znaczenie i/lub obszar
dziaania. Zauwa, e zrozumienie socjologii odciga niektórych od
aktualnego
kontekstu.
Wyjanij
na
podstawie
przykadów
umidzynarodowienia wano niezbyt duych umiejtnoci, tak
zwanych mikkich wspóczynników, tych osobistych, ludzkich
prowadzcych do sukcesu i/lub do niepowodzenia projektu. Zwró
uwag na znaczenie rónych mentalnoci. Wyjanij wano pewnych
informacji. Jako przykad moe by przytoczony cytat profesora NidaRuemelin: „sukces ekonomiczny zaley od podstaw kulturowych i
warunków nauczania, które nie tworz si same, lecz czsto buduje
si je przez pokolenia i te, z mojego punktu widzenia, nie odgrywaj
istotnej roli, ale wymagaj wraliwoci i zdolnoci obcowania z innymi i
rozumienia oczekiwa innych, otwierania si na róne rodowiska
kulturowe. To szczególnie stosuje si do midzynarodowej ekonomii,
w której konfrontujemy si z cakowicie odmiennym podoem
kulturowym, rón mentalnoci i osobowociami, staromodnoci,
pewnymi
wyrobionymi
wartociami,
uznanymi
wartociami,
umiejtnoci
przewidywania,
stabilnoci,
rzetelnoci,
prawdomównoci, zaufaniem. „Ludzie w znacznej czci s
odpowiedzialni za swój sukces poprzez dziaania, zaley to od nich,
czy robi co dobrze czy le, poniewa tym samym mogliby osign
co wicej. czy si to z respektem do samego siebie, nie moemy
kontrolowa naszego postpowania bez pozbycia si naszej
tosamoci lub respektu do samego siebie. Komunikuj si w
najbardziej korzystnych przypadkach i oddziauj na siebie tylko w
jednej sytuacji, z naciskiem na respekt, zaufanie”. Na podstawie tego
cytatu rozpocznij dyskusj na temat wartoci i standardów w 21 wieku.
Zwró uwag na znaczenie kanonu wartoci sykomory (ang. sycamore
value canon).
Zadanie 6:
Wska trzy rodzaje projektów i dla kadego z nich przedstaw dwie
podstawowe cechy.
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Rozwizanie do zadania 6:
- Projekty inwestycyjne
- Wysoka suma zakupu
- Produkty wysokiej jakoci
- Duga trwao uytkowa
- Projekty badawczo-rozwojowe
- Planowanie i kontrola – intensywna forma projektu
- Scharakteryzowane przez rozwój nowych procedur,
systemów

nowych

- Projekty organizacyjne
- Kocowa aplikacja poprzez struktur organizacyjn
- Struktura-powoka organizacyjna – kooperacja o rónym zakresie
Zadanie 7:
Dla kadego rodzaju projektu podaj dwa przykady z twojego wasnego
obszaru dziaania i przedstaw nietypowe cechy dla projektów
przedstawionych w tym zadaniu.
Rozwizanie (rozwizanie przykadowe) do wiczenia 7:
- Projekty inwestycyjne
- Zakup szlifierki
- Wysoki koszt zakupu
- Bardzo duga trwao uytkowania
- Budowa nowej windy towarowej
- Wysokiej jakoci i relatywnie bezpieczny, precyzyjny produkt
- Duga trwao uytkowa
- Projekt badawczo-rozwojowy
- Konstrukcja silnika napdzanego paliwem alternatywnym
- Intensywne planowanie procedur
- Wymagane bardzo dobre zgranie zespou konstrukcyjnego
- Nowe procedury
- Nowe procedury czyszczenia schodów ruchomych
- Planowanie - procedura
- Optymalizacja cakowitych kosztów
- Konstrukcja technologii/maszyny do czyszczenia
- Projekt organizacyjny
- Zamiana sieci komputerowej z Microsoft Windows na LINUX
- Wspópraca wszystkich zaangaowanych oddziaów
- Wspólne zasoby zatrudnienia i/lub poczenie wszystkich
komputerów PC w oddziale
- Organizacja nowego rozruchu wybudowania budynku
- Integracja wszystkich obszarów
- Integracja poziomu liniowego do planowania procesu
- Czste konsultacje dla konwersji w czasie
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Zadanie 8:
Jakie cele umidzynarodowienia s Ci znane?
Zadanie 9:
Na podstawie wybranych przykadów, opisz cele umidzynarodowienia
projektu. Zwró uwag na cechy projektu i odnoszce si do nich cele
umidzynarodowienia.
Rozwizanie do wiczenia 8 i 9:
- Cele ekonomiczne
- Zabezpieczenie i cele zorientowane na rozwój
- Wejcie na nowy rynek z produktem istniejcym na rynku
krajowym (projekt organizacyjny)
- Nieekonomiczne cele
- Rekwizyty prestiowe
- Rozwój wpywu i wadzy
- Udzia w targach (projekt organizacyjny)
- Cele defensywne
- Stabilizacja zagroonej sytuacji na rynku
- Obnienie kosztów produkcji z powodu silnej konkurencji
(projekt inwestycyjny, projekt organizacyjny)
- Cele ofensywne
- Uycie narodowej/lokalnej przewagi w rynku midzynarodowym
- Strategia „zbierania mietanki” (ang. skimming atrategy) przy
wdraaniu nowego produktu (e-lnk) Projekt organizacyjny
- Cele zorientowane na zasoby
- Zabezpieczenie dostaw surowców
- Produkcja surowców - regiony bogate, np. rynek stali w Indiach
- Cele zorientowane na produkcj
- Korzystna cena przy produkcji zagranicznej
- Rozruch zakadu produkcyjnego duych producentów
samochodów (projekt organizacyjny, projekt inwestycyjny)
- Cele zorientowane na paragraf
- Otwarcie zagranicznego adresu dla lepszej obsugi gównych
klientów
- Strategia penetracyjna w celu wejcia na rynek (projekt
organizacyjny)
Zadanie 10:
Midzynarodowe projekty pozostaj czsto pod wpywem wielo
narodowociowego pochodzenia uczestników. W jakiej formie wiedza
moe
by
pomocna
do
zrealizowania
socjologicznego,
midzynarodowego projektu?
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Rozwizanie do wiczenia 10:
Spójrz na stron 14, 3.5.3. Wpywy socjologii w dziedzinie zarzdzania
midzynarodowymi projektami na podstawie rónych przykadów
zaprezentowanych w zadaniu 8 i 9. Scalenie definicji mentalnoci jest
wane jako „dominujce mylenie i model zachowania wewntrz grupy
ludzi”.
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4

Planowanie i horyzonty celów, zarzdzania projektami
Zawarto referencji
- Operacyjne zarzdzanie projektem
- Taktyczne zarzdzanie projektem
- Strategiczne zarzdzanie projektem
Specjalne referencje:
- Systematyczne wiczenie projektu;
- Konflikt zarzdzania z definicj horyzontów celu
Materiay uczestników:
Libretto M2 PM/O
Zeszyt wicze M2 PM/O
Wyposaenie seminarium:
- Notes,
- Podrcznik dla prowadzcego M2 PM/O
- Tablica
Czas dla tego rozdziau w minutach:
30 minut
Na podstawie przykadów zaprezentuj moliwe horyzonty planowania
zarzdzania projektem. Zdefiniuj strategiczne, operacyjne i taktyczne
zarzdzanie jako realne i idealistyczne horyzonty planowania.
Zadanie 11:
Wymie trzy znane Ci cele zarzdzania projektem. Dla kadego wska
dwa praktyczne przypadki.
Rozwizanie do zadania 11:
- Operacyjne zarzdzanie projektem
- Przygotowanie i wykonanie przeprowadzki do nowego biurowca
- Podjcie decyzji na podstawie ofert z projektami inwestycyjnymi
- Liniowo w projektach badawczo-rozwojowych
- Taktyczne zarzdzanie projektem
- Dyskusja pomidzy menaderami na temat lokalizacji oddziaów w
nowym biurze, na temat lokalizacji kadego obszaru w nowym
biurze
- Wybór dostawcy, z caego rynku przedstawionych ofert, do
nowego projektu inwestycyjnego
- Strategiczne zarzdzanie projektem
- Podjcie decyzji w sprawie nowego budynku na biurowiec
- Podjcie decyzji w sprawie potrzeby inwestycji
- Zdefiniowanie wymaga profilu
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5

Projekt i jego fazy
Zawarto referencji
-

Idea projektu
Definicja celu
Przestudiowanie wykonalnoci
Zamówienie projektu
Wstpne rozplanowanie i definicja zada projektu
Udoskonalenie struktury
Planowanie projektu
Nadzorowanie projektu
Ocena projektu

Specjalne referencje grupy:
Tworzenie struktury na podstawie poznanych przykadów projektów
Materiay uczestników:
Libretto M2 PM/O
Zeszyt wicze M2 PM/O
Wyposaenie seminarium:
- Notes,
- Podrcznik dla prowadzcego M2 PM/O
- Tablica
Czas dla tego rozdziau w minutach:
270 minut
Podaj dziewi faz projektu. Umie poniej dziewi faz z definicjami.

5.10 Grupy procesów zarzdzania projektami
Opisz alternatywny sposób organizacji na podstawie grup procesów.
Wyjanij, e ta forma organizacji jest znaczca tylko wtedy, gdy kilku
uczestników bierze udzia jednoczenie w dyskusji o projekcie,
poniewa tylko wtedy grupy procesów mog by sprecyzowane.
Wyznacz indywidualne grupy i ich zadania.
Zadanie 12:
Nazwij dziewi faz wykonywania projektu:
Rozwizanie do zadania 12:
Strona 16 .

16

Organizacja i zarzdzanie projektami - Instrukcja
Minos

6

Organizacja projektu
Zawarto referencji
- Czysta organizacja projektu
- Organizacja personalna
- Organizacja macierzowa
Specjalne referencje:
wiczenie grupowe
Materiay uczestników:
Libretto M2 PM/O
Zeszyt wicze M2 PM/O
Wyposaenie seminarium:
Notes
- Podrcznik dla prowadzcego M2 PM/O
- Tablica

-

Czas dla tego rozdziau w minutach:
90 minut
Organizacja projektu waciwie czsto jest odzwierciedlana poprzez
rzeczywist form organizacji przedsibiorstwa. Wprowad do dyskusji
z uczestnikami te zrónicowane dowiadczenia z rónymi formami
organizacji. W celu uniknicia dyskusji niekontrolowanej, podaj trzy
wzorcowe
formy
organizacji.
Wywnioskuj
przypadki
dla
poszczególnych przedsibiorstw z dyskusji o podanych formach. Dla
poszczególnego przypadku omów zalety i wady.
Zadanie 13:
Budynek suy jako nowy warsztat. Budynek jest sklasyfikowany jako
projekt inwestycyjny. Które fazy wykonywania projektu odnosz si do
wspomnianego wczeniej projektu inwestycyjnego i jak, wedug Ciebie,
mog by wykonane?
Rozwizanie do zadania 13:
Relatywne fazy projektu:
Porzdek projektu
1. Hala produkcyjna powinna by wybudowana wedug wskaza
projektu ( pewna definicja/projekt staje si obiektem projektowym)
w miejscu X. Wyjciem z tej sytuacji jest okreslona potrzeba, której
powinna sprosta hala.
2. Definicja celi projektu
Hala musi by ukoczona w terminie Y. Wszystkie parki
technologiczne w hali musz by uruchomione w tym czasie. Wtedy
Hala take musi by podczona do wszystkich zaopatrujcych
mediów. Drogi dojazdowe take s ukoczone w tym czasie.
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3. Organizacja projektu
Dla tego projektu uzasadnione jest, aby odwoa si do
dowiadczonego zespou projektowego, który w przeszoci
zajmowa si projektami konstrukcyjnymi. Dlatego do tego zadania
odpowiednia jest organizacja czysto projektowa.

Planowanie wstpne
4. Posuenie si kompletnym projektem w czciach do
przygotowania pakietów roboczych struktury planu projektu
5. Specyfikacja obowizków
6. Oszacowanie i koordynacja wydajnoci i kosztów
7. Definicja i ukoczenie przejciowych wyników projektu
reprezentowanych poprzez plan Gant’a (ang. Gant plan)
8. Ocena i oszacowanie ryzyka, rewizja planowania
9. Organizacja dokumentacji i informacji projektowej

Udoskonalenie planowania
10. Uruchomienie pakietów dziaa i rozdzielenie ich
11. Okrelenie wymaganej wydajnoci i czasu trwania
12. Analizy zalenoci
- Integracja zalenych warunków z planem Gant’a
- Identyfikacja krytycznego toru
13. Okrelenie dat rozpoczcia i ukoczenia
14. Okrelenie zasadniczych krytycznych celów
15. Kalkulacja/wyszczególnienie wymaganych kosztów

Kontrola/nadzorowanie
16. Planowanie metodologii kontroli
- Uycie zespou kontrolujcego
- Wyznaczenie grupy wsparcia ( wsparcie odpowiednie do
technicznej koncepcji firmy)
17. Informacje o nieplanowanych wydarzeniach
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18. Gromadzenie i prezentacja uzgodnionych informacji
19. Porównywanie wydatków
20. Wprowadzenie i sprawdzanie mierzonych wielkoci
Zadanie 14:
Jakie typy organizacji projektu s Ci znane? Zrób graficzny szkic.
Rozwizanie do zadania 14:
Zobacz stron 23, 24, 25; Czysta organizacja projektu, organizacja
personalna (koordynacja projektu), Organizacja macierzowa.
Zadanie 15:
Jakie zalety i wady widzisz w stosowaniu indywidualnych typów
organizacji projektów.
Rozwizanie do zadania 15:
- Czysta organizacja projektu: Zobacz stron 23
- Organizacja personalna: Zobacz stron 23
- Organizacja macierzowa: Zobacz stron 24,25
Zadanie 16:
Który typ organizacji projektu jest odpowiedni dla trzech
poszczególnych typów projektu (projekt inwestycyjny, projekt
badawczo-rozwojowy, projekt organizacyjny)? Uzasadnij Twoje
zdanie.
Rozwizanie do zadania 16:
Czysta organizacja projektu:
- Projekt inwestycyjny, poniewa tutaj musz by zarzdzane due
objtociowo projekty z wysokim stopniem szczegóów. Wszystkie
obszary s podrzdne do menadera projektu, gdy zapewnia to
najlepsze zarzdzanie projektem. Menader projektu ma tutaj funkcj
prawie dyrektora zarzdzajcego, co przy duych projektach jest
normalne.
Organizacja personalna:
- Projekt badawczo-rozwojowy, poniewa tutaj wspópracownicy nie
pracuj tylko nad projektem i mona ich elastycznie wykorzystywa.
Zniwelowana jest wada nie przynalenoci wewntrznej poprzez jasne
okrelenie funkcji wykonawczych menadera projektu.
Organizacja macierzowa:
organizacyjny, poniewa wspópracownicy podlegaj
- Projekt
menaderowi w trakcie realizacji projektu, z drugiej strony
wyspecjalizowane dziay pozostaj podrzdne. Ta wada podzielonej
przynalenoci musi zosta zniwelowana poprzez integracj, na
poziomie kierownictwa, indywidualnych wyspecjalizowanych dziaów.
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7

Zarzdzanie projektem
Zawarto referencji
-

Obszar obowizujcych zada
Wymagania personalne menadera projektu
Minimalna wadza
Grupa projektowa

Specjalne referencje:
wiczenie projektowe systematycznym dziaaniem
Materiay uczestników:
Libretto M2 PM/O
Zeszyt wicze M2 PM/O
Wyposaenie seminarium:
Notes,
- Podrcznik dla prowadzcego M2 PM/O
- Tablica

-

Czas dla tego rozdziau w minutach:
120 minut
Menader projektu jest najwaniejsz osob w projekcie. Dlatego
najwiksz uwag naley powici wyborowi menadera projektu.
Uwaga! Nie wszyscy uczestnicy z Twojej grupy bd posiada
zdolnoci na menadera projektu. rednio tylko okoo 5-10% ludzi
posiada zdolnoci przywódcze. Zaprezentowanie wyliczonych tu
kwalifikacji moe atwo doprowadzi do przygnbienia i wewntrznych
kompleksów. Jeli pojedyncza realizacja indywidualnych zdolnoci jest
wana, wtedy w tej fazie seminarium w adnym przypadku nie naley
dzieli grupy na przywódcz i nie przywódcz. Praktycznie uwidoczni
si to w wiczeniu grupowym i przydzielonych rolach realizacji
projektu. Niektórzy uczestnicy poradz sobie lepiej, inni gorzej w roli
menadera projektu.
Uczestnicy powinni zrobi rozpoznanie ju wykonanych projektów, co
znaczy pojedyncze podpunkty 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3 powinny by
przeanalizowane. Zajmij si praktyk, a szczególnie istot
autentycznoci. Autentyczno jest decydujcym warunkiem kadej
przywódczej osobowoci, tzn. tylko zdolno trze wiej refleksji
zabezpiecza zdolno bezstronnego przewodzenia i rzetelnej oceny –
na tym polega koordynacja. Jeli istnieje potrzeba, omów róne style
przewodzenia:
- Autorytarny styl przewodzenia
- Kooperacyjny styl przewodzenia
- Styl wolnej rki przewodzenia.
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Zrób zmian z autorytarnego stylu przewodzenia na styl przewodzenia
wolnej rki na podstawie zoonoci i poziomu indywidualnoci
zadania. To znaczy, projekty z niskim poziomem indywidualnoci s
raczej prowadzone autorytarnie, zoone i o wysokim poziomie
indywidualnoci, z duym udziaem kreatywnoci, mog by
prowadzone swobodnie i na zasadzie wspópracy.
Znaczenie zespou projektowego jako wspódziaajcej jednostki
wykonawczej musi wystpi w punkcie 7.2. Podczas dyskusji zwró
uwag na dowiadczenia (o charakterze pozytywnym i negatywnym)
zespou projektowego.
Zadanie 17:
Wska siedem obszarów obowizków menadera projektu.
Rozwizanie do zadania 17:
Zobacz stron 26, 7.1.1. „Obszary obowizków kierownika projektu”.
Zadanie 18:
Wska siedem zada menadera projektu:
Rozwizanie do zadania 18:
Zobacz stron 27, 7.1.2. „Zadania kierownika projektu”
Zadanie 19:
Wyznacz siedem wymaga personalnych dla menadera projektu.
Rozwizanie do zadania 19:
Zobacz stron 27, 7.1.3. „Wymagania personalne wzgldem
kierownika projektu”
Zadanie 20:
Projekt organizacyjny powinien by wykonany w formie macierzy
organizacji. Powinny by przedstawione dwa oddziay z produkcji.
Przedyskutuj znane Ci zalety i wady organizacji macierzowej z
dziedziny elektryki, w której bdzie dziaa menader projektu. Omów
zadania z obszaru obowizków menadera projektu.
Rozwizanie do zadania 20 (przykadowe rozwizanie):
Wady organizacji macierzowej:
Konflikty wadzy na linii organizacji i menadera projektu.
Rozwizanie poprzez:
Przestrzeganie wytycznych, procedur i instrukcji pracy dla
niezbdnego dostrojenia wewntrznej i zewntrznej dokumentacji
projektu i dokumentacji administracyjnej, czyste zdefiniowanie celów i
rozdzielenie zada, zdolnoci komunikacyjne, spoeczny autorytet
menadera projektu.
(Jeli jest to konieczne, powtórz wiczenie dla organizacji personalnej i
czystej organizacji projektu)
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8

Planowanie projektu
Zawarto referencji

- Planowanie celów
- Planowanie wyników
- Konfiguracja projektu
- Rodzaje planów projektów
Zezwól uczestnikom znale  przykady specjalnych referencji.
Materiay uczestników:
Libretto M2 PM/O
Zeszyt wicze M2 PM/O
Wyposaenie seminarium:
Notes,
- Podrcznik dla prowadzcego M2 PM/O
- Tablica

-

Czas dla tego rozdziau w minutach:
90 minut
Ten temat jest najwaniejszy z caego seminarium. Przeznacz
wystarczajc ilo czasu na przedyskutowanie i przedstawienie
przykadów dla pojedynczych punktów. Tylko jeli planowanie projektu
bdzie dokadne, wszystkie szczegóy zostan uwzgldnione, projekt
moe by pomylnie przetworzony.

8.1 Planowanie celów
Zajmij si wymiarem celów. Upewnij si, e projekt ma szanse na
sukces tylko wtedy, jeli pojedyncze skadniki projektu s faktycznie
realne!
Ponisze przykady powinny zosta przedstawione, jeli to jest
konieczne dla szkolenia uczestników. Wymagane podstawy
matematyczne znajduj si w module „podstawy matematyczne”.
Zwró uwag na matematyczny aspekt planowania, wyjaniajc
wariacje z powtórzeniami. Wyjanij na podstawie przykadów, jak niej:
Plan organizacji przyjcia w ogrodzie skada si z nastpujcych
czci:
Przyjcie w ogrodzie odbdzie si w czerwcu na wolnym powietrzu.
Piwo na to przyjcie dostarczone bdzie przez sponsora.
Gono moe by dowolna bez dodatkowej opaty
Dodatkowo maj zastosowanie nastpujce warunki:
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1. W poprzednich latach przewanie byo sonecznie w miesicu
czerwcu. A zatem prawdopodobiestwo, e w tym roku czerwiec
bdzie soneczny wynosi 95 %. 2. Przy poprzednich przyjciach piwo
byo dostarczone przez browar, który kontynuuje rynkowo-polityczne
cele sponsoringu. Zatem mona zaoy, e w 99%, jaki sponsoring
w tym roku si pojawi. 3. Zespó muzyczny nie by nigdy za darmo.
Rozmowy z picioma rónymi zespoami s obecnie prowadzone,
maksymalne prawdopodobiestwo sukcesu wynosi 50%.
Zajmij si przypisaniem prawdopodobiestwa realistycznych
wymiarów, wska na oszczdnociow „zasad minimalnej wartoci”,
to jest, wszystkie najmniejsze moliwe zyski s akceptowane, a take
wszystkie najwysze moliwe straty. W ten sposób ryzyko planowania
jest zminimalizowane, i/lub w kadym planowaniu na tej podstawie
„Planowanie najgorszego przypadku” i rozpatruje pojawienie si
najgorszego przypadku. Zgodnie z definicj wariacji z powtórzeniami
V=nk i/lub V = n1 x n2 x n3 x nk. W naszym przykadzie oznacza to, e
prawdopodobiestwa nie s przemnaane i matematycznie uywa si
zamiany 95% na 0.95. A zatem:
V przyjcie w ogrodzie – powodzenie = 0.95 x 0.50 x 0.99 = 0.47. Przy
zadanych warunkach wynika z tego, e powodzenie przyjcia w
ogrodzie to tylko 47%, inaczej mówic: 47 na 100 przypadków
planowanych projektów zakoczy si sukcesem.
Moe
nastpi
wyduenie
tego
planowania,
kiedy
prawdopodobiestwo mierzone jest pojedynczo, to znaczy, kiedy
pogoda decyduje w 100% o sukcesie przyjcia w ogródku, sponsor z
piwem analogicznie decyduje w 100 % o sukcesie imprezy. Natomiast
pojawienie si bezpatnie grupy muzycznej to tylko 70% sukcesu,
poniewa moe by ona zastpiona awaryjnie inn muzyk, wtedy
obliczenie przebiega tak:
V przyjcie w ogrodzie – powodzenie = 0,951 x 0,991 x 0,500, x 0,70 =
0,57: Przy zadanych warunkach sukces wystpi w 57 na 100 przypadkach.
Ta bardziej zoona forma reprezentacji moe by potrzebna do
podjcia decyzji w skomplikowanych przypadkach. Jakkolwiek istnieje
niebezpieczestwo przy kadym obliczeniu, e projekt si nie
powiedzie. Jest to take wynik wstpnej decyzji?
Jeli rezultat jest niezadowalajcy, projekt nie jest realizowany z
powodu zbyt pesymistycznego procentu akceptowalnoci.

8.6

Metoda cieki krytycznej
Metoda cieki krytycznej zawiera maksymy i prezentuje dydaktycznie
najtrudniejsz cz seminarium. Dlatego, stosujc si do struktury
grupy seminarium, naley rozway w jakiej formie i w jakim stopniu
siatka planu technologicznego bdzie moliwa. Warunkiem
zrozumienia tematu metody cieki krytycznej jest rozumowanie
matematyczne i analityczne. Przed wyjanieniem matematycznych
zwizków ukadu, podane zostan przykady, które opisowo wyjani
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metod cieki krytycznej? Przykady ycia codziennego i/lub
planowanie porównywalnego projektu, jak remont mieszkania, z
rónym podziaem zada i czasowo równolegle wykonywanych zada,
mog suy wyjanieniu zagadnienia.
Rozpoznanie zwaszcza krytycznych cieek, take bez uycia
matematycznych modeli, jest najwaniejsz cech siatki planu.
Wyjanij, e krytyczna cieka stanowi pojedyncze kryterium dla
sukcesu i poraki projektu. Naszkicuj plany siatki na podstawie
wybranych modeli i projektów i wyo z nich skadniki krytyczne. Plan
sieci powinien stawa si coraz bardziej zoony dla kadego
nastpnego przykadu projektu. Niech uczestnicy dodatkowo opracuj
indywidualne wiczenia z zeszytu wicze odnonie planów sieci i
przedyskutuj krytyczne punkty i/lub ich wpyw na cay proces.

9

Kroki zapewniajce powodzenie projektu
Zawarto referencji:
-

Elementy zarzdzania ryzykiem
Identyfikacja ryzyka
Ocena ryzyka
Opracowanie rodków zwizanych z ryzykiem
Zaegnanie ryzyka
Uycie rodków zwizanych z ryzkiem

Specjalne referencje:
Uczestnicy znajduj przykady
Materiay uczestników:
Libretto M2 PM/O
Zeszyt wicze M2 PM/O
Wyposaenie seminarium:
Notes
- Podrcznik dla prowadzcego M2 PM/O
- Tablica

-

Czas dla tego rozdziau w minutach:
180 minut

Punkt 9 prezentuje podsumowanie przerobionych rozdziaów. Std,
jego tre powinna by szczegóowo przedstawiona, aby nie trzeba
byo do niej ponownie wraca. Na podstawie przykadów zwró uwag
na poczenie skadników. Zebranie wicze w formie tabeli powinno
by pomocne w wyizolowaniu pojedynczych elementów projektu.
Uwaaj w tym segmencie na wyra ne oddzielenie etapów projektu i
wybranych metod. Podkrel, i wana jest szczegóowa wiedza o
kadej metodzie!
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Porzdek projektu:
Naley tutaj przestrzega oddzielenia od innych projektów. Poniewa
czsto sam plan nazywany jest ju projektem, powinno si dokadnie
wyjani, e projekt musi spenia wymagane warunki zgodnie z
norm DIN 69901!
Ogólne planowanie:
Stworzenie planu struktury projektu jest najwaniejsz czci
planowania projektowego. Zwró uwag na rozdzielenie zada i
pakietów pracy w tym temacie! Bez dokadnego rozdzielenia pakietów
pracy i zdefiniowania faz wykonanie planu nie jest moliwe. Pozwól
(pod warunkiem, e pozwoli na to czas) jednorodnej grupie zadaniowej
na zestawienie pojedynczych pakietów roboczych, aby podkreli
znaczenie realnego czasu planowania. Jeli pozwoli na to
wyposaenie, zle zadanie kalkulacji kosztów, i pozwól uczestnikom
oszacowa koszty przy pomocy Internetu.
Kocowe planowanie:
Przy pomocy punktu 13 wyjanij, które zabezpieczenia s
nieodcznymi elementami planowania projektu. Bez wbudowanych
zabezpiecze i przy pooeniu krytycznym struktury procesu projekt
jest niewykonalny!
Kontrola i nadzorowanie:
Projekt – zoonyny projekt – nigdy nie moe by wykonany bez
przeszkód. Dlatego nie tylko planowanie jest wane, ale take
rozwizanie problemu. W przyblieniu nakieruj uczestników na
rozwizanie problemu. Zwró uwag na syndrom 90%.
Kontrola:
Projekt nigdy nie bdzie zrealizowany bez przeszkód. Z tego powodu
planowanie nie jest wane tylko dla pomylnej realizacji projektu, ale
jest take wane dla rozwizywania problemów. Przedyskutuj to z
uczestnikami rozwizania. Powiedz im o syndromie 90%:
To znaczy, e przy zrealizowaniu 30% zadania pojawia si uczucie
zrealizowania zadania w 90%, i pojawia si nieliniowo intensywnoci
pracy, mimo e cigle pozostaje 70% pracy do zrobienia. Natura
kontroli projektu moe opiera si na bazie charakterystycznych liczb.
Jako e temat przywództwa poprzez charakterystyczne liczby
reprezentuje wasny obszar wiedzy, nie jest on dalej rozpatrywany.
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10

Zarzdzanie ryzykiem
Zawarto referencji:
-

Elementy zarzdzania ryzykiem
Ryzyko
Rozpoznanie
Ocena ryzyka
Opracowanie rodków zwizanych z ryzykiem
Zaegnanie ryzyka
Uycie rodków zwizanych z ryzkiem

Specjalne referencje przykadów bd okrelone przez uczestników
Materiay uczestników:
Libretto M2 PM/O
Zeszyt wicze M2 PM/O
Wyposaenie seminarium:
Notes,
- Podrcznik dla prowadzcego M2 PM/O
- Tablica

-

Czas dla tego rozdziau w minutach:
180 minut
W rozdziale „Zarzdzanie ryzykiem” naley przedyskutowa kad
ocen niebezpieczestwa, dotyczc sukcesu wdraania projektu.
Zrobi odniesienie do punktu 8.1, w którym zostao opisane
planowanie celów i forma analizy wykonalnoci, gdzie te analiza
ryzyka moe mie miejsce.
Wane jest tu, e ryzyko jest zawsze nieuniknione. Kady projekt
posiada pewne ryzyko, tak wic realizacja moe si nigdy nie powie.
Wyjanij uczestnikom, e menader projektu posiada znaczn
niezaleno, a przedsiwzicie jest prac twórcz. Kade
przedsiwzicie w tym kady projekt posiada ryzyka, tak wic
konwersja moe nigdy nie mie miejsca. Wyjanij uczestnikom, e
zarzdzanie projektem oznacza te niezaleny biznes i twórcze
dziaanie. Majc na myli jaki biznes lub ekonomiczn gr mona
obliczy, dla rozmieszczenia kilku towarów, która droga jest
najefektywniejsz i tym samym najskuteczniejsz. Bezpieczne
oszacowanie ryzyka nie jest NIGDY moliwe, zdarzaj si bezpieczne
przypadki, ale wtedy nie ma adnego ryzyka.
KonTraG jest prawem, które obowizuje w Niemczech w zakresie
minimalizacji ryzyka.
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KonTraG
Przy omawianiu ryzyka zwró uwag, aby przedstawi sytuacj
realistycznie. Zajmij si dowiadczeniem, które zdobyli uczestnicy.
Tylko z podstawami osobistego dowiadczenia w podobnych
sytuacjach moe by przeprowadzona waciwa kalkulacja ryzyka.
Powinno by jasne, e projektem moe kierowa tylko osoba, która
wyspecjalizowaa si w kierowaniu, ma niezbdny autorytet spoeczny
i cechuje j autentyczno, brak u niej specjalistycznej wiedzy jest
rozpoznawany i technicznie kompensowany przez uczestników.
Rozpatrz take jedn z prostych definicji:
Kierowanie powinno by tak prowadzone, aby wydawao si zbdne!
W dyskusji przykadów powinno si wyjani, jakie nieprawidowe
decyzje mog by podjte, kogo z braku dowiadczenia to spotkao. W
tym samym czasie dowiadczenie powinno si zwiksza jako
niezbdny element projektu. Jeli uda Ci si wyjani uczestnikom
fakt, e zarzdzanie ryzykiem wymaga dokadnej analizy problemu i
rozdzielenia problemu na pojedyncze zadania, wtedy rozdzia ten
bdzie dobrze opanowany. (Zadanie jest scharakteryzowane poprzez
fakt, e pomidzy etapem pocztkowym i kocowym istnieje
moliwo wyganicia projektu, co jest dopuszczalne i ustalone. W
ten sposób moliwe jest wiarygodne rozwizanie.) Problem nie zwiera
bezpiecznego sposobu realizacji pomidzy sytuacj pocztkow a
kocow. Dlatego sztuka polega na transferze sposobu realizacji
problemu pomidzy sytuacj pocztkow i kocow w dobrze
poznanych podzadaniach, eby zminimalizowa ryzyko.
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Podsumowanie wicze grupowych:
wiczenie dla grupy 1:
A)
Przedyskutuj, które z poniszych zada mog lub musz by
traktowane jako projekt. Uzasadnij swoje stanowisko osobno dla
kadego zadania.
-

-

Stworzenie nowego silnika dla zagranicznego rynku
Sporzdzenie rocznego sprawozdania
Restrukturyzacja departamentu sprzeday w przedsibiorstwie
Wdroenie nowej sieci komputerowej w przedsibiorstwie
Wybudowanie nowej hali produkcyjnej dla ekspansji przemysowej
za granic
Reorganizacja pod uycie alternatywnego oprogramowania
administracyjnego
Standardowe dostarczenie produktów dla midzynarodowych
klientów
Wykonywanie zamówie podczas najwikszego ruchu ( wita
Boego Narodzenia)

B)
Rozdziel projekty na znane Ci rodzaje i przedyskutuj, dlaczego tak je
uporzdkowae.
C)
Przedyskutuj uyteczno i przykady pierwotnie zdefiniowanych
lokalizacji midzynarodowego przedsibiorstwa.
D)
Zdefiniuj horyzonty planowania projektu.
Skoordynuj Twoje wyniki z prowadzcym seminarium.
Wyniki dla wiczenia grupy 1:
Projekt badawczo-rozwojowy:
Stworzenie nowego silnika (projekt strategiczny)
Projekt organizacyjny:
Restrukturyzacja dziau sprzeday w przedsibiorstwie (projekt
taktyczny)
Wdroenie nowej sieci komputerowej w przedsibiorstwie (projekt
operacyjny)
Reorganizacja w celu uycia alternatywnego oprogramowania
administracyjnego (projekt operacyjny)
Projekt inwestycyjny:
-

Wybudowanie nowej hali produkcyjnej dla ekspansji przemysowej
za granic (projekt strategiczny)

Cele umidzynarodowienia powinny ich naprowadzi na rozdzia 3.5.
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wiczenie dla grupy 2:
Przygotuj plan struktury dla projektu „Wdroenie nowej sieci
komputerowej w przedsibiorstwie”.
Przedyskutuj alternatywy prezentacji ukoczonego projektu w formie
grup procesów. Oszacuj, która z form struktury projektu jest bardziej
odpowiednia.
Stwórz dopasowany model projektu organizacyjnego opierajcy si na
Twoich wynikach.
Wyznacz menadera projektu.
Przygotuj dodatkowe plany projektu na podstawie planu struktury
projektu.
Zrób podsumowanie w ogólnym planie.
-

Metody
Etapy projektu
Obowizki
Obowizki i krytyczne punkty planowania projektu prezentujce
ryzyko

Przygotuj ten plan take jako harmonogram czasowy (Gantt).
Rozwizanie do wiczenia grupy 2:
Plan struktury projektu powinien by zorientowany na rozdzia 8.5.
Cakowity plan skada si z planu struktury projektu, a take rozdziau
9 „Kroki zapewniajce sukces projektu”.

wiczenie dla grupy 3:

Przygotuj plan struktury dla projektu „Budowa silnika samochodowego”
Przedyskutuj alternatywy prezentacji ukoczonego projektu w formie
grup procesów.
Jakie specjalne decyzje musz by podjte, w szczególnoci dla
projektu strategicznego?
Jakie widzisz rónice w podziale obowizków?
Oszacuj, która z form struktury projektu jest bardziej odpowiednia.
Stwórz dopasowany model projektu organizacyjnego opierajcy si na
Twoich wynikach.
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Wyznacz menadera projektu.
Które zadania menedera projektu s niezgodne z rozwizaniem
pierwszego zadania?
Przygotuj dodatkowe plany projektu na podstawie planu struktury
projektu.
Zrób podsumowanie w ogólnym planie.
-

Metody
Etapy projektu
Obowizki
Obowizki i krytyczne punkty planowania projektu prezentujce
ryzyko

Przygotuj ten plan take jako harmonogram czasowy (Gantt).
(Nie dopu, aby dyskusja toczya si wokó poszczególnych etapów
projektowania silnika poprzez omawianie technicznych szczegóów.
Sprowad zadanie do wiczenia zarzdzania projektem, a nie do
zadania konstrukcyjnego.)
Rozwizanie do wiczenia grupy 3:
Plan struktury projektu powinien by zorientowany na rozdzia 8.5.
Ogólny plan skada si z planu struktury projektu, a take rozdziau 9
„Kroki zapewniajce sukces projektu”. Reprezentacja procesu
grupowego jest zorientowana na podrozdzia 5.10 „Grupy procesów
zarzdzania projektami”.
Dodatkowo do zadania 2 obszar obowizków menadera projektu
zosta rozszerzony o intensywn koordynacj projektu badawczorozwojowego. Poza tym logistyczne i organizacyjne zadania projektu
musi menader take prowadzi lub zleci doradcy. Produkcyjny
model silnika jest dodatkowym zadaniem, aby rozway róne cieki
krytyczne w pracy nad projektem badawczo-rozwojowym, poniewa
(jak w tym przypadku) maj one wpyw na terminowe zakoczenie
projektu i sprawdzenie wszystkich znaczcych elementów.
wiczenie dla grupy 4:
Przygotuj plan struktury dla projektu „Restrukturyzacja departamentu
sprzeday w przedsibiorstwie”
Przedyskutuj alternatywy prezentacji ukoczonego projektu w formie
grup procesów.
Oszacuj, która z form struktury projektu jest bardziej odpowiednia.
Stwórz dopasowany model projektu organizacyjnego opierajcy si na
Twoich wynikach.
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Projektowi restrukturyzacji w przedsibiorstwie zawsze towarzysz
decyzje personalne przychylne lub nieprzychylne yczeniom
pracowników.
Która specjalna struktura warunków moe by widziana w kontekcie
dokadnego planowania, lub które socjologiczne punkty widzenia bior
udzia w takim projekcie?
W przedsibiorstwie etapy projektu i wdraanie mog lub musz by
przetworzone z uwzgldnieniem warunku akceptacji, inaczej ni w
pierwszym przedyskutowanym projekcie organizacyjnym?
Przedyskutujcie Twoje opinie. Wyznacz menadera projektu.
Przygotuj dodatkowe plany projektu na podstawie planu struktury
projektu.
Zrób podsumowanie w ogólnym planie.
-

Metody
Etapy projektu,
Obowizki
Obowizki i krytyczne punkty planowania projektu prezentujce
ryzyko

Przygotuj ten plan take jako harmonogram czasowy (Gantt).
Przez wpyw jakich wielkoci wdroenie, koczy si w rzeczywistoci
sukcesem? (tzn.: naprawd funkcjonuje w przedsibiorstwie?)
Rozwizanie do wiczenia grupy 4:
Plan struktury projektu powinien by zorientowany na rozdzia 8.5.
Ogólny plan skada si z planu struktury projektu a take rozdziau 9
„Kroki zapewniajce sukces projektu”. Reprezentacja procesu
grupowego jest zorientowana na podrozdzia 5.10 „Grupy procesów
zarzdzania projektami”.
Specjalna struktura warunków jest ustalona przez psychologiczne
obcienie pracowników. Wtedy pracownicy musz wybra midzy
kolegami a celami zarzdzania i lojalnoci. Dobre przewodnictwo
zintegrowane socjologicznie bazuje na obrazie problemów i na
rozwizaniu poczonym z utrudnieniami w projekcie. Bez wrodzonego
przywództwa zadania nie mog by rozwizane w tym obszarze. W
tym przypadku stanowczo dla dobrych jak i zych decyzji jest
wymagana od kadego menadera projektu.
Od przekonania wszystkich pracowników w przedsibiorstwie o
powodzeniu zaley zatem to, czy planowana rekrutacja bdzie z
korzyci dla wszystkich. Blokowanie tego dziaania musi by
przeanalizowane w dziale marketingu - zamiast przyrostu struktur
podzia poprzednich struktur. Ostatni wariant jest bardziej
ekonomiczny, jakkolwiek, dzieli przedsibiorstwo.
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wiczenie dla grupy 5:
Przygotuj plan struktury dla projektu „Wybudowanie nowej hali
produkcyjnej dla zwikszenia konkurencyjnoci przemysowej za
granic.”
Przedyskutuj warianty prezentacji ukoczonego projektu w formie grup
procesów.
To jest projekt inwestycyjny.
Jakie nietypowe elementy w Twojej opinii, bd brane pod uwag w
zagranicznym projekcie konstrukcyjnym?
Oszacuj, która z form struktury projektu jest bardziej odpowiednia.
Stwórz pasujcy model projektu organizacyjnego opierajcy si na
Twoich wynikach.
Wyznacz menadera projektu.
Przygotuj dodatkowe plany projektu na podstawie planu struktury
projektu.
Zrób podsumowanie w ogólnym planie.
-

Metody
Etapy projektu
Obowizki
Obowizki i krytyczne punkty planowania projektu prezentujce
ryzyko

Centrum produkcyjne powinno by zintegrowane z systemem dostaw
dla istniejcej firmy za granic.
Które etapy planowania s wane, poza czystym
konstrukcyjnym, dla poczenia z przedsibiorstwem?

projektem

Przygotuj take do tego krótk struktur projektu.
Rozwizanie do wiczenia grupy 5:
Plan struktury projektu powinien by zorientowany na rozdzia 8.5.
Ogólny plan skada si z planu struktury projektu, a take rozdziau 9
„Kroki zapewniajce sukces projektu”. Reprezentacja procesu
grupowego jest zorientowana na podrozdzia 5.10 „Grupy procesów
zarzdzania projektami”.
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Zagraniczne inwestycje zwracaj uwag na rónorodno nietypowych
zdarze. Poza tym rónice w kursach walutowych w krajach
nienalecych do EU, a take inne zwyczaje zaatwiania spraw
administracyjnych i rónice w mentalnoci finansowej, musz by
brane pod uwag. Obraz Niemiec za granic pokazuj „Niemiecki
buldog” lub „Niemiecki czog”. Udowadnia si tam, e bardzo
wskazane jest, aby pokazywa na zewntrz powcigliwo i
skromno, szczególnie w relacjach z Niemcami, aby nie zachca do
uprzedze z uwagi na ukryte skonnoci przywódcze Niemców. Do
tego potrzebna jest „Kompetencja midzykulturowa” z odpowiedniego
moduu.

wiczenie dla grupy 6:
Przygotuj plan struktury dla projektu „Reorganizacja pod uycie
alternatywnego oprogramowania administracyjnego”
Przedyskutuj warianty prezentacji ukoczonego projektu w formie grup
procesów. Oszacuj, która z form struktury projektu jest bardziej
odpowiednia.
Przedyskutuj przyjcie nowego
wasnego dowiadczenia.

oprogramowania

na

podstawie

Jakie szczególne zastrzeenia moesz przedstawi na podstawie
wasnego dowiadczenia?
W jakich okolicznociach niepowodzenie reorganizacji nowego
oprogramowania moe by przewidziane dla kadego przypadku?
Jak, socjologicznie i midzykulturowo dziaajce kraje, przyjm nowe
oprogramowanie?
Stwórz dopasowany model projektu organizacyjnego z Twoich
wyników.
Wyznacz menadera projektu.
Przygotuj dodatkowe plany projektu na podstawie planu struktury
projektu.
Zrób podsumowanie w ogólnym planie.
-

Metody,
Etapy projektu,
Obowizki,
Obowizki i krytyczne punkty planowania projektu prezentujce
ryzyko

Przygotuj ten plan take jako harmonogram czasowy (Gantt).
Zdefiniuj ryzyko wdraania oprogramowania, które odbywa si w
cisym harmonogramie czasowym i oce moliwy rezultat
pojedynczego ryzyka.
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Rozwizanie do wiczenia grupy 6:
Plan struktury projektu powinien by zorientowany na rozdzia 8.5.
Ogólny plan skada si z planu struktury projektu, a take rozdziau 9
„Kroki zapewniajce sukces projektu”. Reprezentacja procesu
grupowego jest zorientowana na podrozdzia 5.10 „Grupy procesów
zarzdzania projektami”.
Problemy wdraania s czsto powizane z brakiem zrozumienia
zmieniajcych si rozwiza dla nowego oprogramowania. Nowe
oprogramowanie generalnie odbierane jest jako zbyt skomplikowane.
Powodem tego zwykle jest trudny materia i naturalne braki w
zrozumieniu zagadnienia oprogramowania. Oprogramowanie nie jest
zrozumiane dogbnie, wiedza jest zredukowana do paru informacji i
wymaganych procesów uytkowania. Dla pewnego przedziau czasu,
akceptacja nowej wersji jest zmniejszona, poniewa te procesy s
zmienne. Poniewa integracja nowego medium i technologii jest
przeprowadzana dla pewnej grupy wiekowej, cakowite poczenie
kwalifikacji nie zawsze jest moliwe.

wiczenie dla grupy 7:

Skoordynuj wyniki Twoich planów projektów wraz ze specyfikacj.
Podchod krytycznie do ogólnie przyjtych sposobów.
Róne sposoby zarzdzania projektem zawsze prowadz do celu.
Jeli znalaze alternatywny sposób, zastosowae go i nie
przeoczye adnego podstawowego bdu lub ryzyka w projekcie,
który prowadzie, to te moesz uwaa go za dobry sposób.
Rozwizanie do wiczenia grupy 7:
Krytyczna samoocena pracy jest wana w kontekcie autentycznoci
pracy. Oce uczestników z punktu widzenia dopuszczalnych bdów
lub sabych punktów i docz dodatkow wag do realistycznej oceny
pracy.

Przekonanie ronie z dowiadczeniem, ycie dla edukacji,
personalne pozostawienie wydarze.
Opinia jest mas, przekonywujc czowieka.
(Stefan Zweig)
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1

Pneumatyka

1.1

Zaopatrywanie w sprê¿one powietrze
Zadanie 1

Minos

Jak zmienia siê temperatura gazu przy jego sprê¿aniu?
Temperatura gazu podnosi siê.
Jakie typy sprê¿arek najczêciej s¹ stosowane?
Przede wszystkim stosuje siê sprê¿arki t³okowe i rubowe.
Jakie stosuje siê najczêciej sposoby osuszania sprê¿onego powietrza?
Poza suszarkami ch³odniczymi stosuje siê suszenie adsorpcyjne. W
zespo³ach uzdatniania stosuje siê równie¿ suszarki membranowe.
W jakiej kolejnoci sprê¿one powietrze przechodzi przez elementy
wchodz¹ce w sk³ad zespo³ów uzdatniania?
Najpierw powietrze przechodzi przez filtr, nastêpnie przez zawór
reguluj¹cy cinienie. Ostatnim elementem zespo³u jest wytwornica mg³y
olejowej, o ile jest wymagana.
Co oznacza w symbolu zaworu regulacji cinienia ukona strza³ka przy
sprê¿ynie?
Strza³ka symbolizuje, ¿e mo¿na ustawiæ si³ê sprê¿yny. Oznacza to, ¿e
mo¿na zmieniaæ cinienie na zaworze regulacji cinienia.
Jakie znaczenie ma otwór odpowietrzaj¹cy w zaworze regulacji cinienia,
i jakie by³yby skutki gdyby otwór ten by³ zamkniêty?
Przez otwór odpowietrzaj¹cy mo¿na zredukowaæ zbyt wysokie cinienie
za zaworem regulacji cinienia. Gdyby otwór ten by³ zamkniêty, to zawór
regulacji nie by³by w stanie obni¿yæ to cinienie.
Jakie zadania spe³nia zbiornik sprê¿onego powietrza?
Zbiornik sprê¿onego powietrza magazynuje powietrze i mo¿e dziêki temu
pokryæ szczytowe zapotrzebowanie na nie. W zbiornikach znajduj¹cych
siê bezporednio za sprê¿ark¹ sch³adza siê sprê¿ane powietrze. Dziêki
temu wykrapla siê czêæ zawartej w nim wody, któr¹ nastêpnie usuwa
siê ze zbiornika.
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1.2

Sterowanie si³ownikiem jednostronnego dzia³ania
Zadanie 2

T³oczysko si³ownika jednostronnego dzia³ania ma siê wysun¹æ przy
naciniêciu przycisku, a po jego zwolnieniu natychmiast powróciæ w
pierwotne po³o¿enie.
Uzupe³niæ nale¿y schemat po³¹czeñ!

Pytania

Jak nale¿y zmieniæ schemat po³¹czeñ, by przy wysuniêtym t³oczysku,
jego powrót by³ mo¿liwy tylko przez naciniêcie przycisku?
Nale¿y zastosowaæ rozdzielacz z przep³ywowym po³o¿eniem
spoczynkowym. W niektórych zaworach rozdzielaj¹cych przep³ywowe
po³o¿enie spoczynkowe mo¿na te¿ realizowaæ przez doprowadzenie
powietrza do przy³¹cza 3.
Na co nale¿y w takim przypadku zwróciæ uwagê dobieraj¹c rozdzielacz?
Nale¿y dobraæ rozdzielacz, na którym dopuszczalne jest doprowadzenie
sprê¿onego powietrza do przy³¹cza 1 lub 3. Jest to na ogó³ mo¿liwe w
przypadku rozdzielaczy suwakowych. Spotyka siê równie¿ zawory
gniazdowe o przep³ywowym po³o¿eniu spoczynkowym.
Dlaczego si³ownik jednostronnego dzia³ania mo¿e wykonywaæ pracê tylko
na jednym kierunku?
Bo powrót t³oka do pozycji wyjciowe nastêpuje pod dzia³aniem sprê¿yny.
Si³a sprê¿yny nie jest wystarczaj¹co du¿a do wykonania dodatkowej pracy.
Jakie zadanie ma otwór odpowietrzaj¹cy cylinder od strony t³oczyska?
Otwór odpowietrzaj¹cy zapobiega tworzeniu siê poduszki powietrznej przy
wykonywaniu suwu roboczego t³oka. Na t³ok dzia³a³aby wówczas si³a
przeciwnie skierowana. Przy ruchu powrotnym t³oka, przez otwór ten
wp³ywa powietrze zapobiegaj¹c powstawaniu w cylindrze podcinienia.
Na co nale¿y zwróciæ uwagê w przypadku zaworów gniazdowych, gdy
chodzi o wymagan¹ si³ê prze³¹czania przy ró¿nej wielkoci prze³¹czanego
cinienia?
Si³a prze³¹czania zaworów gniazdowych jest zale¿na od przy³o¿onego
do zaworu cinienia. Im wy¿sze jest to cinienie, tym wiêksza musi byæ
si³a przy jego prze³¹czaniu.
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Wskazówki dydaktyczne Przed sporz¹dzeniem schematu po³¹czeñ powinno siê przypomnieæ
wiadomoci na temat zasady funkcjonowania zespo³u uzdatniania.
Zademonstrowaæ nale¿a³oby sposób nastawienia cinienia na zaworze.
Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e otwarte swobodnie le¿¹ce wê¿e stanowi¹
zagro¿enie dla otoczenia, bo z chwil¹ przep³ywu przez nie powietrza
sprê¿onego bêd¹ one chaotycznie odrzucane w ró¿ne strony.
Na rys. 1 przedstawiono rozwi¹zanie zadania utworzenia schematu
po³¹czeñ. Powinny w nim byæ szeregowo po³¹czone zawór gniazdowy i
zawór suwakowy. Powinno siê te¿ zaznaczyæ, ¿e si³y prze³¹czania
zaworów bêd¹ ró¿ne przy ró¿nych cinieniach.
Poniewa¿ w przypadku suwakowego zaworu 3/2 mo¿na zamieniaæ
przy³¹cza 1 i 3, nale¿a³oby przedstawiæ na schemacie równie¿ tak¹ opcjê
po³¹czeñ, przy której w spoczynkowym po³o¿eniu zaworu, si³ownik bêdzie
wysuniêty.

2

1

Rys. 1:

3

Sterowanie si³ownikiem jednostronnego dzia³ania
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1.3

Sterowanie si³ownikiem dwustronnego dzia³ania
Zadanie 3

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania ma siê wysun¹æ przy
naciniêciu przycisku i natychmiast siê wycofaæ po jego zwolnieniu.
Uzupe³niæ nale¿y schemat!

Pytania

Co powoduje stosowanie t³umienia w pozycjach krañcowych?
Stosowanie t³umienia w pozycjach krañcowych zapobiega twardym
uderzeniom t³oka przy dochodzeniu do pozycji krañcowych. Jest to
konieczne w szczególnoci wówczas, gdy si³ownik nadaje ruch du¿ym
masom. Alternatywnie zamiast wewnêtrznych t³umików mo¿na stosowaæ
t³umiki zewnêtrzne.
W jakim celu stosuje siê piercienie magnetyczne na t³oku?
Z pomoc¹ piercienia magnetycznego mo¿na bezdotykowo okreliæ
po³o¿enie t³oka. Czêsto instaluje siê na cylindrze prze³¹czniki na pozycjach
krañcowych t³oka. Z chwil¹ osi¹gniêcia przez t³ok pozycji krañcowej,
prze³¹cznik generuje sygna³.
Jak¹ pozycjê zajmie t³ok w cylindrze dwustronnego dzia³ania, gdy do
obydwu roboczych przy³¹czy doprowadzi siê cinienie?
W normalnym si³owniku z jednostronnym t³oczyskiem powierzchnia t³oka
po stronie przeciwleg³ej do t³oczyska jest wiêksza. Je¿eli do obydwu
przy³¹czy roboczych doprowadzi siê cinienie, to z uwagi na wiêksz¹
powierzchniê czo³ow¹ t³oka, wiêksza bêdzie si³a w kierunku jego wysuwu.
T³ok z t³oczyskiem znajdzie siê zatem w po³o¿eniu wysuniêtym.
Jakie, w porównaniu do si³ownika jednostronnego dzia³ania jest zu¿ycie
sprê¿onego powietrza?
Zu¿ycie powietrza przez cylinder dwustronnego dzia³ania jest oko³o
dwukrotnie wiêksze. Ruch t³oka w obydwu kierunkach wymaga bowiem
u¿ycia sprê¿onego powietrza do wype³niania przestrzeni cylindra po
obydwu stronach t³oka.
Jak¹ ró¿nice podkrelaj¹ strza³ki proste i strza³ki dwustronne w symbolach
zaworów rozdzielaj¹cych?
Dwustronne strza³ki informuj¹ o tym, ¿e powietrze mo¿e przep³ywaæ przez
zawór w obydwu kierunkach. W przypadku jednostronnej strza³ki taki
przep³yw mo¿liwy jest tylko we wskazanym kierunku.
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Wskazówki dydaktyczne Najpierw nale¿y zastosowaæ rozdzielacz 5/2do sterowania si³ownikiem.
Trzeba przy tym zwróciæ uwagê na to, ¿e przy zamianie przy³¹czy 2 i 4 w
spoczynkowym po³o¿eniu zaworu rozdzielaj¹cego, t³oczysko si³ownika
znajdzie siê w stanie wysuniêtym.
Zademonstrowaæ trzeba dzia³anie t³umików krañcowych. W tym celu
nale¿y kilkakrotnie spowodowaæ przesuw t³oka z jednej do drugiej pozycji
krañcowej przy ró¿nym ustawieniu rub d³awi¹cych. Trzeba przy tym
równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e przy zbyt silnym d³awieniu, t³ok ju¿ nie
dochodzi do swojej pozycji krañcowej.
Z kolei nale¿y przejæ na sterowanie si³ownika dwoma zaworami 3/2.
Zawór 3/2 po stronie t³oczyska powinien byæ po³¹czony z uk³adem wê¿ami.
Przy jednoczesnym prze³¹czeniu zaworów, realizowana bêdzie taka sama
funkcja, jak w przypadku rozdzielacza 5/2.
Dodatkowo istnieje jednak mo¿liwoæ, przy prze³¹czeniu tylko jednego
zaworu, doprowadzenia cinienia do obydwu przestrzeni cylindra lub ich
odpowietrzenie. Pokazaæ nale¿y mo¿liwoæ wstêpnego odpowietrzania,
a tym samym zwiêkszenia prêdkoci ruchu t³oka.
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Rys. 2:
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Sterowanie si³ownikiem dwustronnego dzia³ania
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1.4

Porednie sterowanie si³ownikiem
Zadanie 4

T³oczysko cylindra dwustronnego dzia³ania ma po naciniêciu przycisku
wysun¹æ siê, a po jego zwolnieniu natychmiast powróciæ do pozycji
wyjciowej. Rozdzielacz steruj¹cy si³ownikiem ma byæ prze³¹czany
pneumatycznie po naciniêciu przycisku.
Uzupe³niæ trzeba schemat uk³adu i opisaæ wszystkie przy³¹cza zaworów.

Pytania

W jakich przypadkach rozdzielacz steruj¹cy si³ownikiem nie jest
bezporednio prze³¹czany?
Cylindry o du¿ej objêtoci sterowane s¹ du¿ymi zaworami. Przy porednim
sterowaniu mog¹ niewielkie zawory spe³niaæ funkcjê przycisku. Ponadto
miejsce ich instalowania mo¿e byæ nieco oddalone od g³ównego
rozdzielacza.
W jakiej maksymalnej odleg³oci od sterowanego rozdzielacza mo¿na
instalowaæ zawory spe³niaj¹ce rolê przycisku?
Przycisk i ogólnie wszystkie cz³ony sygnalizacyjne nie powinno siê
instalowaæ dalej ni¿ 10 m od sterowanego przez nie zaworu. Przy
wiêkszych d³ugociach wê¿y ³¹cz¹cych je z rozdzielaczem, istnieje
niebezpieczeñstwo, ¿e sygna³ mo¿e siê okazaæ zbyt s³aby.
Pneumatycznie prze³¹czany rozdzielacz zasilany jest powietrzem
steruj¹cym o cinieniu 1,5 bara. Dlaczego nie uzyskuje siê prze³¹czenia?
Zbyt ma³e jest cinienie, które w po³¹czeniu z niewielk¹ powierzchni¹
t³oka steruj¹cego nie jest w stanie prze³¹czyæ rozdzielacz. Si³a
generowana przez to cinienie jest mniejsza od si³y sprê¿yny ruchu
powrotnego. Rozdzielacz nie mo¿e z tego wzglêdu zostaæ prze³¹czony.
Gdzie umieszcza siê zawór drogowy 3/2 wysterowania wstêpnego?
Przy wysterowaniu wstêpnym, zawór 3/2 znajduje siê bezporednio przy
zaworze g³ównym. Przewód sygna³u steruj¹cego jest dziêki temu bardzo
krótki.
Dlaczego stosuje siê wysterowanie wstêpne?
Przy zastosowaniu wysterowania wstêpnego mo¿na prze³¹czaæ zawór
g³ówny ma³ymi si³ami. W szczególnoci zawory prze³¹czane elektrycznie
s¹ wyposa¿one w wysterowanie wstêpne Dziêki mniejszym si³om
wymaganym przy prze³¹czaniu, mo¿na zastosowaæ ma³e cewki
elektromagnetyczne o mniejszym zapotrzebowaniu energetycznym.
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Wskazówki dydaktyczne Trzeba zmontowaæ uk³ad i przeprowadziæ próbê funkcjonowania.
Poszczególne elementy nale¿y przy tym umieciæ tak, jak s¹
rozmieszczone na schemacie. Powinno siê zwróciæ uwagê na ró¿nicê
miêdzy cz³onami sygnalizacyjnymi i cz³onami nastawczymi.
Trzeba równie¿ zaznaczyæ, ¿e przewody sterownicze rysuje siê na
schematach lini¹ przerywan¹. Stosuj¹c wê¿e o ró¿nych kolorach, mo¿na
to zró¿nicowanie równie¿ uwzglêdniæ na stanowisku.
W dalszej kolejnoci mo¿na zamontowaæ zawór redukcyjny na
doprowadzeniu powietrza do przycisku (zaworu 3/2). Obni¿aj¹c
cinienie powietrza steruj¹cego nale¿y pokazaæ, ¿e pneumatycznie
prze³¹czany rozdzielacz 5/2 wymaga okrelonego minimalnego cinienia
na przy³¹czu powietrza steruj¹cego.
Stosuj¹c zawory ze sprê¿yn¹ powietrzn¹ nale¿y pokazaæ, ¿e si³a sprê¿yny
powietrznej jest zale¿na od cinienia roboczego na zaworze. W tym celu
trzeba okreliæ wymagane cinienie steruj¹ce dla ró¿nych cinieñ
roboczych w uk³adzie.
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Porednie sterowanie si³ownikiem dwustronnego dzia³ania
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1.5

Sterowanie si³ownika zaworem impulsowym
Zadanie 5

T³oczysko cylindra dwustronnego dzia³ania ma siê wysun¹æ po naciniêciu
przycisku, a po jego zwolnieniu pozostaæ w pozycji wysuniêtej. Dopiero
po naciniêciu innego przycisku, t³ok ma powróciæ do pozycji wyjciowej.
Trzeba uzupe³niæ schemat uk³adu i oznaczyæ wszystkie przy³¹cza na
zaworach.

Pytania

Co siê wydarzy gdy nacinie siê drugi przycisk, podczas gdy pierwszy
jeszcze jest wciniêty?
Sygna³ z drugiego przycisku nie mo¿e prze³¹czyæ zaworu impulsowego
dopóki nie zostanie przerwany sygna³ z pierwszego przycisku.
W jakiej pozycji wyjciowej mo¿e znajdowaæ siê zawór impulsowy, je¿eli
w³¹czone zostanie sprê¿one powietrze i ¿aden przycisk nie zosta³ jeszcze
wciniêty? Jak¹ pozycjê zajmie w tej sytuacji t³ok w cylindrze?
Poniewa¿ zawór impulsowy nie ma ¿adnej ustalonej pozycji wyjciowej,
mo¿e siê on znajdowaæ w ka¿dej z dwóch mo¿liwych pozycji. Po w³¹czeniu
sprê¿onego powietrza mo¿e wówczas wyst¹piæ natychmiastowy wysuw
t³oczyska si³ownika.
W jakiej wersji konstrukcyjnej zaworów impulsowych, przy³¹cze powietrza
steruj¹cego ma pierwszeñstwo?
W przypadku zaworów impulsowych z t³okami ró¿nicowymi, obydwie
powierzchnie t³oków steruj¹cych s¹ ró¿nej wielkoci. Przy równym co do
wielkoci cinieniu steruj¹cym na obydwu wejciach, pierwszeñstwo ma
sygna³ na przy³¹czu doprowadzaj¹cym powietrze na t³ok z wiêksz¹
powierzchni¹.
Si³ownik jednostronnego dzia³ania ma byæ sterowany zaworem
impulsowym. Do dyspozycji s¹ jednak tylko rozdzielacze 5/2. Co nale¿y
zrobiæ?
Zalepiaj¹c jedno z dwóch wyjæ, mo¿na z rozdzielacza 5/2 zrobiæ zawór
drogowy 3/2. Je¿eli zastosuje siê zawór 3/2 z blokuj¹c¹ przep³yw pozycj¹
spoczynkow¹, to nale¿y si³ownik pod³¹czyæ do przy³¹cza 4.
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Wskazówki dydaktyczne Trzeba zmontowaæ uk³ad i przeprowadziæ próbê jego funkcjonowania.
Poszczególne elementy nale¿y przy tym umieciæ tak jak s¹
rozmieszczone na schemacie.
Przez krótkie naciniêcie, ka¿dorazowo jednego tylko przycisku, nale¿y
zmieniaæ pozycjê t³oka w cylindrze.
Nale¿y zademonstrowaæ obydwie mo¿liwe pozycje zaworu impulsowego.
W tym celu trzeba spowodowaæ wysuniêcie t³oczyska si³ownika, a
nastêpnie od³¹czyæ sprê¿one powietrze. Mo¿na teraz rêcznie wycofaæ
si³ownik do pozycji wyjciowej. Po ponownym w³¹czeniu sprê¿onego
powietrza, si³ownik natychmiast zajmuje pozycjê wysuniêt¹. Nale¿y
zwróciæ uwagê na pozycjê, jak¹ przy tym, zaj¹³ zawór impulsowy.
Przy równoczesnym naciniêciu obydwóch przycisków nale¿y pokazaæ,
¿e zawór impulsowy nie mo¿e zostaæ prze³¹czony, je¿eli drugie przy³¹cze
powietrza steruj¹cego znajduje siê jeszcze pod cinieniem.
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Sterowanie przy u¿yciu zaworu impulsowego
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1.6

Sterowanie prêdkoci¹ si³ownika
Zadanie 6

T³oczysko cylindra dwustronnego dzia³ania ma siê wysun¹æ po naciniêciu
przycisku, a po jego zwolnieniu pozostaæ w pozycji wysuniêtej. Dopiero
po naciniêciu innego przycisku, t³ok ma powróciæ do pozycji wyjciowej.
Prêdkoæ wysuwu nale¿y przy tym zmniejszyæ zaworem d³awi¹cym.
Powrót do pozycji wyjciowej ma siê odbywaæ bez d³awienia.
Uzupe³niæ trzeba schemat uk³adu!

Pytania

Dlaczego obramowuje siê symbol zaworu d³awi¹co-zwrotnego lini¹
kreska-kropka?
D³awi¹cy zawór zwrotny sk³ada siê z d³awika oraz zaworu zwrotnego.
Chc¹c w symbolu podkreliæ to, ¿e obydwa elementy zintegrowane s¹ w
jednej obudowie, obejmuje siê je na schemacie lini¹ kreska-kropka.
Dlaczego powinno siê raczej preferowaæ d³awienie powietrza powrotnego
zamiast d³awienia na jego doprowadzeniu?
Przy d³awieniu powietrza powrotnego wystêpuje po obydwu stronach t³oka
cinienie. Dziêki temu, szczególnie przy ma³ych prêdkociach przesuw
t³oka jest bardziej równomierny. Przy d³awieniu na wlocie natomiast
wystêpuje przy ma³ych prêdkociach zjawisko przerywanego ruchu
(stick-slip).
Kiedy stosuje siê d³awienie na wlocie?
D³awienie na wlocie stosuje siê tylko w przypadku bardzo ma³ych
si³owników oraz si³owników jednostronnego dzia³ania. W si³ownikach
jednostronnego dzia³ania sprê¿yna jest elementem t³umi¹cym
nierównomierny ruch t³oka w cylindrze.
Przy pomocy jakiego elementu mo¿na zwiêkszyæ prêdkoæ ruchu
si³ownika?
Zwiêkszenie prêdkoci wysuwu mo¿na uzyskaæ stosuj¹c zawór szybkiego
odpowietrzania. Po³¹czenie cylindra z takim zaworem powinno byæ
mo¿liwie krótkie.
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Wskazówki dydaktyczne Trzeba zmontowaæ uk³ad i przeprowadziæ próbê jego funkcjonowania.
Poszczególne elementy nale¿y przy tym umieciæ tak jak s¹
rozmieszczone na schemacie.
Na schemacie przedstawiono redukowanie prêdkoci wysuwu przy
pomocy d³awienia powietrza powrotnego. D³awik nale¿y tak ustawiæ, by
prêdkoæ wysuwu wyranie by³a zmniejszona.
Nastêpnie nale¿y zamontowaæ na doprowadzeniu powietrza do uk³adu
zawór d³awi¹co-zwrotny i pokazaæ ró¿nice w porównaniu do d³awienia
na wylocie.
Nale¿y wspomnieæ o istnieniu wkrêcanych w korpus cylindra zaworów
d³awi¹co-zwrotnych. Wyjaniæ trzeba wp³yw d³ugoci przewodów miêdzy
cylindrem, a zaworem d³awi¹co-zwrotnym. Wspomnieæ równie¿ nale¿y o
d³awikach bezporednio wbudowanych w otwory odpowietrzaj¹ce
rozdzielacza i objaniæ ich dzia³anie.
Je¿eli pokazywaæ siê bêdzie zwiêkszanie prêdkoci ruchu si³ownika przy
u¿yciu zaworu szybkiego odpowietrzania, to nale¿y postaraæ siê o to, by
przewód ³¹cz¹cy go z cylindrem by³ mo¿liwie krótki. Optymalnym
rozwi¹zaniem jest bezporednie wkrêcenie zaworu w korpus cylindra.
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Sterowanie prêdkoci¹ ruchu si³ownika
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1.7

Sterowanie zatrzymaniem ruchu si³ownika
Zadanie 7

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania ma przy naciniêciu
przycisku wysun¹æ siê i po naciniêciu drugiego przycisku znów siê
wycofaæ. Ruch t³oczyska ma tylko tak d³ugo trwaæ, jak d³ugo naciniêty
bêdzie przycisk. Prêdkoæ ruchu w obydwu kierunkach ma byæ
regulowana.
Uzupe³niæ nale¿y schemat.

Pytania

Jakie najczêciej spotyka siê w pneumatyce po³o¿enia rodkowe suwaka
w rozdzielaczach 5/3?
Poza przedstawionym w æwiczeniu, blokuj¹cym po³o¿eniem rodkowym
suwaka, spotyka siê jeszcze dwa dalsze po³o¿enia rodkowe. W
zasilaj¹cym po³o¿eniu rodkowym suwaka, doprowadzone jest cinienie
do obydwu wyjæ rozdzielacza. W odpowietrzaj¹cym po³o¿eniu
rodkowym suwaka, obydwa wyjcia rozdzielacza s¹ po³¹czone z
otworami odpowietrzaj¹cymi. W przewodach doprowadzaj¹cych
powietrze do cylindra nie ma wówczas cinienia.
Jakie po³o¿enia rodkowe mo¿na zrealizowaæ dwoma zaworami 3/2?
Dwoma zaworami 3/2 mo¿na zrealizowaæ dwa po³o¿enia rodkowe
suwaka rozdzielacza 5/3 - po³o¿enie zasilaj¹ce i po³o¿enie
odpowietrzaj¹ce. Zawory 3/2 nale¿y równoczenie tak prze³¹czaæ, by
obydwa przy³¹cza robocze cylindra by³y zasilane lub po³¹czone z
odpowietrzeniem.
Jakie urz¹dzenie umo¿liwia mechaniczne zatrzymanie ruchu si³ownika
w okrelonej pozycji?
Mechaniczne zatrzymanie ruchu si³ownika w okrelonej pozycji umo¿liwia
urz¹dzenie ustalaj¹ce. Urz¹dzenie to nie s³u¿y przy tym wyhamowaniu
ruchu. Zatrzymanie ruchu wymaga prze³¹czenia rozdzielacza 5/3.
Jak¹ szczególn¹ cechê powinien mieæ zawór zwrotny, je¿eli ma byæ
wkrêcany do przy³¹cza roboczego cylindra?
Zawór zwrotny powinien umo¿liwiaæ odblokowania. Gdy zamierza siê
otworzyæ zamkniêty przez zawór kierunek przep³ywu, to nale¿y do
przy³¹cza powietrza steruj¹cego doprowadziæ zaworem cinienie.
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Wskazówki dydaktyczne Trzeba zmontowaæ uk³ad i przeprowadziæ próbê jego funkcjonowania.
Poszczególne elementy nale¿y przy tym umieciæ tak jak s¹
rozmieszczone na schemacie.
Krótkim przyciniêciem ka¿dorazowo jednego tylko przycisku, nale¿y
sterowaæ ruchem si³ownika.
Prêdkoæ ruchu trzeba tak ustawiæ z pomoc¹ zaworów d³awi¹cozwrotnych, by mo¿liwe by³o kilkakrotne zatrzymanie ruchu w czasie
jednego skoku.
Je¿eli to mo¿liwe, nale¿a³oby æwiczenie przeprowadziæ równie¿ z
si³ownikiem, z wysuwem t³oczyska do do³u. Zaczepiona do t³oczyska masa
mo¿e odzwierciedlaæ wówczas si³ê ci¹gn¹c¹.
Stosuj¹c dodatkowe manometry na przewodach miêdzy cylindrem a
zaworami d³awi¹co-zwrotnymi mo¿na ledziæ cinienie w komorach
cylindra. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na wzrost cinienia wynikaj¹cy
z dzia³ania si³y ci¹gn¹cej.
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1.8

Sterowanie zakresem ruchu si³ownika
Zadanie 8

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania ma przy naciniêciu
przycisku wysun¹æ siê i po osi¹gniêciu pozycji koñcowej wysuwu
natychmiast powróciæ w swoje po³o¿enie wyjciowe. Wysuw powinien
byæ mo¿liwy tylko wówczas, gdy t³ok znajdzie siê w swojej pozycji
wyjciowej.
Uzupe³niæ trzeba schemat i oznakowaæ poszczególne elementu uk³adu!

Pytania

W jaki sposób mo¿na skróciæ skok si³ownika?
Wycofanie t³oka do pozycji wyjciowej jest sterowane rolk¹ wodz¹c¹
zainstalowan¹ w pozycji koñcowej wysuwu. Je¿eli rolkê t¹ umiejscowi
siê bli¿ej, to równie¿ wczeniej nast¹pi przesterowanie nakazuj¹ce
wycofanie. Si³ownik nie osi¹gnie wówczas pozycji maksymalnego
wysuwu. Nale¿y zwracaæ uwagê na to, by prêdkoæ wysuwu nie by³a
zbyt wysoka. Mog³oby siê bowiem zdarzyæ, ¿e rolka zbyt krótki czas
naciska³a na prze³¹cznik, wyzwalaj¹cy sygna³ potrzebny do
przesterowania zaworu impulsowego.
Co siê wydarzy, gdy przycisk startu ca³y czas pozostanie naciniêty?
Tak d³ugo, jak d³ugo przycisk startu pozostanie wciniêty, t³ok bêdzie siê
porusza³ bez przerwy od jednej do drugiej pozycji koñcowej. Ze wzglêdu
na szeregowe po³¹czenie przycisku startu oraz przycisku uruchamianego
rolk¹, ponowny wysuw mo¿e siê dopiero wówczas rozpocz¹æ, gdy t³ok w
pe³ni osi¹gnie swoj¹ pozycjê wyjciow¹.
Jaki skutek bêdzie mia³o zakleszczenie siê rolki wodz¹cej, która bêdzie
siê zachowywa³a tak, jakby stale by³a naciniêta?
Gdyby rolka jest naciniêta równie¿ wówczas, gdy t³ok znajdzie siê w
pozycji wyjciowej, a przycisk startu równie¿ pozostanie w³¹czony, to na
przy³¹czu 14 zaworu impulsowego bêdzie istnia³ ci¹g³y sygna³. Sygna³
od rolki wodz¹cej w pozycji koñcowej wysuwu nie mo¿e w takim przypadku
prze³¹czyæ zaworu impulsowego, co jest równoznaczne z tym, ¿e si³ownik
pozostanie w pozycji wysuniêtej.
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Wskazówki dydaktyczne Trzeba zmontowaæ uk³ad i przeprowadziæ próbê jego funkcjonowania.
Poszczególne elementy nale¿y przy tym umieciæ tak jak s¹
rozmieszczone na schemacie.
Nale¿y jednak zwróciæ przy tym uwagê na to, ¿e choæ rolka wodz¹ca
zwi¹zana jest z t³oczyskiem si³ownika, to symbole zaworów drogowych
umieszcza siê w dolnej czêci schematu obok cz³onów sygnalizuj¹cych.
Nale¿y objaniæ oznaczanie poszczególnych elementów uk³adu. To samo
dotyczy przedstawiania rolek wodz¹cych na schemacie.
Krótkim naciniêciem przycisku startu, nale¿y zainicjowaæ ruch si³ownika.
Przesuwaj¹c rolkê wodz¹c¹ ograniczaj¹c¹ skok, mo¿na zademonstrowaæ
skracanie skoku. Je¿eli rolka wodz¹ca zosta³a zbyt daleko usytuowana,
to w krañcowej pozycji wysuniêcia nie pojawi siê ¿aden sygna³ wycofania
t³oka do pozycji wyjciowej.
Zwróciæ równie¿ nale¿y uwagê na poprawne umiejscowienie rolki
wodz¹cej okrelaj¹cej pozycjê koñcow¹ przy wycofaniu t³oczyska
si³ownika. B³êdne jej usytuowanie mo¿e uniemo¿liwiæ wysuw t³oczyska.
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1.9

Logiczne sprzêganie sygna³ów
Zadanie 9

Pytania

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania ma siê wysun¹æ przy
naciniêciu przycisku. Ma przy tym byæ mo¿liwe inicjowanie wysuwu przez
dwa ró¿ne przyciski. Powrót ma byæ mo¿liwy tylko po osi¹gniêciu koñcowej
pozycji wysuwu i uruchomieniu kolejnego przycisku.
Uzupe³niæ trzeba schemat uk³adu!
Jak nazywane jest logiczne sprzêganie sygna³ów, które realizuje siê
zaworem trójdrogowym lub zaworem dwucinieniowym?
Zaworem trójdrogowym realizuje siê sprzê¿enie LUB. Gdy wystêpuje
jeden sygna³ wejciowy lub drugi wzglêdnie obydwa razem, to na wyjciu
wyst¹pi sygna³ wyjciowy. Zawór dwucinieniowy realizuje sprzê¿enie
typu ORAZ. Na obydwu wejciach musz¹ siê pojawiæ sygna³y wejciowe
by uzyskaæ sygna³ wyjciowy.
Si³ownik wolno uruchomiæ tylko przy obecnoci czterech sygna³ów. Ile
trzeba zastosowaæ dwucinieniowych zaworów?
Poniewa¿ zawór dwucinieniowy ma dwa wejcia, potrzeba dla czterech
sygna³ów dwa takie zawory, których wyjcia ³¹czy siê z nastêpnym
zaworem dwucinieniowym. Razem zatem potrzebne s¹ trzy zawory
dwucinieniowe. Ogólnie rzecz bior¹c, liczba potrzebnych zaworów jest
zawsze mniejsza o jeden od liczby sygna³ów wejciowych.
Na wejcia zaworu dwucinieniowego doprowadzono dwa ró¿ne cinienia.
Które z tych dwóch cinieñ pojawi siê na wyjciu?
W zaworze dwucinieniowym na wyjciu pojawia siê zawsze cinienie
ni¿sze. Szczególnie wówczas, gdy kilka zaworów dwucinieniowych
po³¹czonych jest szeregowo ze sob¹, na wyjciu koñcowym pojawi siê
dlatego zawsze najni¿sze z cinieñ wejciowych. Je¿eli chce siê tego
unikn¹æ, to zawór dwucinieniowy trzeba zast¹piæ pneumatycznie
prze³¹czanym zaworem 3/2. Najni¿sze cinienie prze³¹cza wówczas
zawór drogowy 3/2, umo¿liwiaj¹c przejcie wy¿szego cinienia do wyjcia.
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Wskazówki dydaktyczne Trzeba zmontowaæ uk³ad i przeprowadziæ próbê jego funkcjonowania.
Poszczególne elementy nale¿y przy tym umieciæ tak jak s¹
rozmieszczone na schemacie. Rolkê wodz¹c¹ nale¿y pozycjonowaæ w
krañcowym wysuniêtym po³o¿eniu t³oczyska.
Krótkim naciniêciem jednego z dwóch przycisków startowych nale¿y
uruchomiæ si³ownik. Mo¿e to nast¹piæ równie¿, gdy obydwa przyciski
równoczenie zostan¹ wciniête.
Nale¿y pokazaæ, ¿e ruch powrotny bêdzie realizowany tylko w przypadku,
gdy rolka w krañcowej pozycji wysuwu naciskaæ bêdzie przycisk ruchu
powrotnego.
Sprzê¿enie ORAZ realizowane zaworem dwucinieniowym mo¿na
porównaæ z szeregowym po³¹czeniem dwóch zaworów.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o innych logicznych funkcjach, które mo¿na
realizowaæ zaworami pneumatycznymi. Powinno siê objaniæ zastêpcze
uk³ady zaworów, realizuj¹ce funkcje zaworu trójdrogowego oraz zaworu
dwucinieniowego.
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1.10

Sterowanie w funkcji czasu
Zadanie 10

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania ma siê wysun¹æ przy
naciniêciu przycisku. Po osi¹gniêciu koñcowej pozycji wysuwu, si³ownik
ma pozostaæ w tym po³o¿eniu przez 10 sekund, by nastêpnie samoczynnie
powróciæ do pozycji wyjciowej. Wysuw ma byæ mo¿liwy tylko po zajêciu
przez t³ok pozycji wyjciowej.
Nale¿y uzupe³niæ schemat uk³adu i oznaczyæ poszczególne jego elementy.

Pytania

Jakie elementy w po³¹czeniu tworz¹ pneumatyczny cz³on czasowy?
Na pneumatyczny cz³on czasowy sk³adaj¹ siê zawór d³awi¹co-zwrotny,
zbiornik oraz pneumatycznie prze³¹czany zawór 3/2. Je¿eli zachodzi
potrzeba, to tego rodzaju cz³on czasowy mo¿na równie¿ sk³adaæ z
pojedynczych elementów. Rolê zbiornika w takim przypadku mo¿e
spe³niaæ odcinek przewodu.
Jaki element uk³adu s³u¿y do nastawiania czasu? W jaki sposób mo¿na
uzyskaæ dodatkowe wyd³u¿enie czasu?
W pneumatycznych cz³onach czasowych czas ustala siê przy pomocy
d³awi¹cej ruby. Im bardziej otwarty jest d³awik, tym szybciej nape³ni siê
zbiornik sprê¿onym powietrzem i prze³¹czenie zaworu nast¹pi
odpowiednio szybciej. Dodatkowe wyd³u¿enie czasu mo¿na uzyskaæ
do³¹czeniem do zbiornika dodatkowej objêtoci. W powiêkszonej w taki
sposób objêtoci, mo¿e pomieciæ siê wiêcej sprê¿onego powietrza i
cinienie w zbiorniku bêdzie wolniej wzrastaæ. Cz³on czasowy dokona
odpowiednio póniej prze³¹czenia.
Przy pomocy jakiego dodatkowego elementu mo¿na uwidoczniæ funkcjê
pneumatycznego cz³onu czasowego?
W miejscu przy³¹cza dodatkowej objêtoci mo¿na równie¿ zamontowaæ
manometr. Na manometrze tym mo¿na ledziæ przyrost cinienia w
zbiorniku. Jest to bardzo pomocne przy uruchamianiu uk³adu, jak i przy
diagnozowaniu jego niesprawnoci.
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Wskazówki dydaktyczne Trzeba zmontowaæ uk³ad i przeprowadziæ próbê jego funkcjonowania.
Poszczególne elementy nale¿y przy tym umieciæ tak jak s¹
rozmieszczone na schemacie. Rolki wodz¹ce bêd¹ uruchamiane przez
si³ownik.
Krótkim naciniêciem przycisku startowego nale¿y uruchomiæ si³ownik.
Cz³on czasowy nale¿y na pocz¹tku ustawiæ na 10 sekund. Potem nale¿y
równie¿ przeprowadziæ próby z krótszymi i d³u¿szymi czasami zw³oki.
W miarê mo¿liwoci nale¿y na zbiorniku cz³onu czasowego zamontowaæ
manometr by móc obserwowaæ przyrost cinienia.
Trzeba równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e z pomoc¹ cz³onu czasowego
mo¿na przerwaæ sygna³, je¿eli zosta³ on pod³¹czony do przy³¹cza 3 zaworu
o przelotowym po³o¿eniu spoczynkowym.
Z pojedynczych elementów mo¿na te¿ dodatkowo zbudowaæ uk³ad
spe³niaj¹cy funkcje cz³onu czasowego.
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1.11

Sterowanie sekwencyjne
Zadanie 11

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania ma siê wysun¹æ przy
naciniêciu przycisku. Po osi¹gniêciu koñcowej pozycji wysuwu, ma
zadzia³aæ drugi si³ownik. Po osi¹gniêciu przez drugi si³ownik koñcowej
pozycji wysuwu, pierwszy ma znowu powróciæ do pozycji wyjciowej.
Nastêpnie drugi si³ownik ma równie¿ powróciæ do swojej pozycji
wyjciowej. Startowaæ mo¿e uk³ad tylko wtedy, gdy pierwszy si³ownik zaj¹³
pozycjê wyjciow¹.
Narysowaæ trzeba wykres funkcjonalny!
Uzupe³niæ nale¿y schemat i oznaczyæ wszystkie jego elementy!

Pytania

Jak okrela siê stan, w którym przy sterowaniu sekwencyjnym na obydwu
przy³¹czach powietrza steruj¹cego w zaworze impulsowym obecny jest
sygna³?
Je¿eli w czasie sterowania sekwencyjnego w zaworze impulsowym pojawi
siê jednoczenie sygna³ na obydwu przy³¹czach powietrza steruj¹cego,
to okrela siê to stanem pokrycia sygna³ów.
W jaki sposób mo¿na zatroszczyæ siê o to, by zawór impulsowy by³ na
pocz¹tku sekwencyjnego sterowania we w³aciwej pozycji?
Elementy niektórych prostych uk³adów sterowania zajmuj¹ automatycznie
pozycje wyjciowe z chwil¹ w³¹czenia sprê¿onego powietrza. Mog¹ przy
tym wyst¹piæ ruchy si³owników. Je¿eli pozycje wyjciowe nie s¹
zajmowane automatycznie, to nale¿y dokonaæ tego z pomoc¹
naprowadzaj¹cego impulsu, doprowadzonego do poszczególnych
przy³¹czy powietrza steruj¹cego (najczêciej przy³¹cze 12). Zawór
trójdrogowy na przy³¹czu powietrza steruj¹cego zadba o to, ¿e normalny
sygna³ steruj¹cy lub sygna³ naprowadzaj¹cy prze³¹cz¹ zawór.
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Wskazówki dydaktyczne Trzeba zmontowaæ uk³ad i przeprowadziæ próbê jego funkcjonowania.
Poszczególne elementy nale¿y przy tym umieciæ tak jak s¹
rozmieszczone na schemacie. Rolki wodz¹ce bêd¹ uruchamiane przez
si³owniki.
Przez krótkie naciniêcie przycisku startowego nale¿y zainicjowaæ cykl
sterowania. Je¿eli przebieg bêdzie nieprawid³owy, to nale¿y
przeprowadziæ systematyczne diagnozowanie. Nale¿y przy tym
sprawdziæ, jakie rolki wodz¹ce s¹ aktywne i jakimi powinny one sterowaæ
zaworami.
Objaniæ nale¿y wykres funkcjonalny.
Nale¿y powtórnie zwróciæ uwagê na to, ¿e zawory impulsowe nie maj¹
¿adnej pozycji wyjciowej. Po od³¹czeniu sprê¿onego powietrza w trakcie
realizacji cyklu sterowania umo¿liwia to rêczne wycofanie si³owników do
pozycji wyjciowych. Nastêpnie nale¿y powtórnie w³¹czyæ sprê¿one
powietrze i obserwowaæ ruchy wykonywane przez si³owniki.
Na zakoñczenie mo¿na równie¿ objaniæ stan pokrycia sygna³ów, w
którym to do obydwu przy³¹czy powietrza steruj¹cego zaworem
impulsowym doprowadzone jest cinienie. Nale¿y pokazaæ mo¿liwoci
rozwi¹zania problemu.

Elementy ukadu
Nazwa

Oznaczenie

Stan

Czas [s]
Krok
1S1
2S1

Siownik

1A

1
0

Rozdzielacz

1V1

14
12

1

2

3

4

5=1

1S3
1S2

2S2

Rys. 10:

Siownik

2A

1
0

Rozdzielacz

2V1

14
12

Wykres realizowanych funkcji

23

Rys. 11:

24

Sterowanie sekwencyjne

0Z1

1S3

1

2

1

2S1 2

3

3

14

1V1

5

4

1

1A

3

2

2S2

12

1S1

1

2

1S2

3

1S2

1

3

12

1

1

2

2S2

1S1 2

5

4

2S1

2

3

14

2V1

2A

3

Minos
Technika p³ynowa - Instrukcja

Technika p³ynowa - Instrukcja

2

Elektropneumatyka

2.1

Uwagi ogólne

Minos

W æwiczeniach z zakresu elektropneumatyki stosuje siê dwie formy
energii. Poza sprê¿onym powietrzem wykorzystuje siê równie¿ energiê
elektryczn¹, która z zasady stwarza zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia.
W æwiczeniach wolno z tego powodu stosowaæ wy³¹cznie urz¹dzenia
niskonapiêciowe. Najczêciej s¹ to urz¹dzenia zasilane pr¹dem sta³ym
o napiêciu 24 V. Zasilanie powinno byæ odporne na zwarcia, poniewa¿
pomimo najwiêkszej starannoci mog¹ wyst¹piæ b³êdy przy realizacji
po³¹czeñ.
Nale¿y uwzglêdniæ to, ¿e uczestnik æwiczeñ po ich zaliczeniu nie jest
uprawniony do pracy na instalacjach pr¹du zmiennego o napiêciu powy¿ej
50 V lub 120 V w przypadku pr¹du sta³ego.
Æwiczenia dotycz¹ techniki przekanikowej, która znajduje jeszcze liczne
zastosowania. W miêdzyczasie czêsto stosuje siê jednak równie¿
programowalne sterowania (PLC). Dla zrozumienia tego rodzaju
sterowañ po¿yteczne, a wrêcz niezbêdne jest zdobycie podstawowej
wiedzy z zakresy techniki przekanikowej.
Po³¹czenie elektrycznych elementów uk³adu nastêpuje przy u¿yciu
ró¿nokolorowych przewodów laboratoryjnych. Przewody zasilaj¹ce
urz¹dzenia w pr¹d powinny byæ koloru czerwonego.
Napiêcie powinno siê w³¹czyæ dopiero po po³¹czeniu przewodami
wszystkich elementów uk³adu.
Odnonie pneumatyki, to trzeba przede wszystkim zatroszczyæ siê o
pewne zamocowanie wê¿y. Gdyby bêd¹cy pod cinieniem w¹¿ siê
od³¹czy³ siê, to jego chaotyczne ruchy mog¹ spowodowaæ okaleczenia.
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2.2

Sterowanie si³ownikiem jednostronnego dzia³ania
Zadanie 12

T³oczysko si³ownika jednostronnego dzia³ania ma siê wysun¹æ przy
naciniêciu przycisku, a po jego zwolnieniu natychmiast powróciæ w
pierwotne po³o¿enie.
Si³ownik bêdzie sterowany zaworem 3/2 bezporednio prze³¹czanym
cewk¹ elektromagnetyczn¹. Przyciskiem bezporednio uruchamia siê
cewkê elektromagnetyczn¹. Na schemacie uk³adu nale¿y równie¿
wrysowaæ zespó³ uzdatniania sprê¿onego powietrza.
Uzupe³niæ trzeba pneumatyczny i elektryczny schemat uk³adu!

Pytania

W jakim kierunku przesunie siê kotwica cewki gdy przep³ywaæ przez ni¹
bêdzie pr¹d?
Kotwica zostanie wci¹gana do rodka cewki.
Jak nazywany jest styk, przez który przy jego prze³¹czeniu mo¿e
przep³ywaæ pr¹d?
Taki kontakt nazywany jest zwieraczem.

Wskazówki dydaktyczne Z tym prostym, pierwszym æwiczeniem zwi¹zane powinno byæ
zaznajomienie siê ze stanowiskiem. Koniecznie nale¿y zwróciæ uwagê
na niebezpieczeñstwa zwi¹zane z napiêciem elektrycznym, równie¿
wtedy, gdy w æwiczeniach stosowane bêd¹ napiêcia 24 volt.
Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e w æwiczeniach z elektropneumatyki
w³¹czyæ trzeba dop³yw zarówno energii elektrycznej, jak i pneumatycznej.
Nale¿y poinformowaæ o technicznych danych cewki elektromagnetycznej,
jak i o mo¿liwoci jej wymiany. Nale¿y wyjaniæ, ¿e tylko niewielkie zawory
mog¹ byæ bezporednio sterowane cewk¹ elektromagnetyczn¹.
Nale¿y równie¿ wskazaæ na mo¿liwoæ rêcznego, pomocniczego
prze³¹czania zaworu.
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Schemat elektryczny sterowania si³ownikiem jednostronnego dzia³ania
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Minos

2.3

Przekanikowe uk³ady sterowania
Zadanie 13

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania ma przy naciniêciu
przycisku wysun¹æ siê i po jego zwolnieniu pozostaæ w wysuniêtym
po³o¿eniu. Dopiero po naciniêciu drugiego przycisku, t³oczysko ma siê
wycofaæ do po³o¿enia wyjciowego.
Ka¿dy z dwóch przycisków steruje odrêbnym przekanikiem. Styki
ka¿dego z tych przekaników prze³¹czaj¹ cewki elektromagnetyczne
zaworów impulsowych. Na schemacie uk³adu nale¿y równie¿ wrysowaæ
zespó³ uzdatniania sprê¿onego powietrza.
Uzupe³niæ nale¿y schematy uk³ady pneumatycznego i elektrycznego!

Pytania

Jak¹ liter¹ rozpoznawcz¹ oznacza siê przekaniki na schematach
elektrycznych?
Przekaniki oznacza siê liter¹ K.
Gdzie powinno siê umieszczaæ przekaniki na drodze przep³ywu pr¹du?
Przekaniki umieszcza siê na samym koñcu drogi przep³ywu pr¹du.

Wskazówki dydaktyczne W æwiczeniu tym wyjania siê funkcjonowanie przekaników. Nale¿y
okreliæ techniczne dane przekaników. Zwróciæ trzeba uwagê na wa¿ne
dane, takie jak napiêcie, rodzaj pr¹du i moc cewki przekanika, jak i na
dopuszczalne obci¹¿enie styków.
Choæ w tym æwiczeniu mo¿na by³o zrezygnowaæ z innego rodzaju
przekaników, to nale¿y wspomnieæ o istnieniu przekaników
wielostykowych, przekaników przystosowanych do ró¿nych napiêæ
sterowania jak i zró¿nicowanego obci¹¿enia styków.
Zademonstrowaæ równie¿ trzeba rêczne sterowanie pomocnicze zaworu
drogowego. Ze wzglêdu na zawory wysterowania wstêpnego, konieczne
jest dla potrzeb rêcznego sterowania pomocniczego, doprowadzenie
sprê¿onego powietrza do zaworu drogowego. Nale¿a³oby równie¿
przypomnieæ dzia³anie zaworu impulsowego.
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Schemat uk³adu pneumatycznego z si³ownikiem dwustronnego dzia³ania
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Schemat elektryczny sterowania si³ownikiem dwustronnego dzia³ania

29

Technika p³ynowa - Instrukcja

Minos

2.4

Samoczynne przytrzymanie
Zadanie 14

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania ma przy naciniêciu
przycisku wysun¹æ siê i po jego zwolnieniu pozostaæ w po³o¿eniu
wysuniêtym. Dopiero po naciniêciu drugiego przycisku, t³oczysko ma
siê wycofaæ do po³o¿enia wyjciowego.
Si³ownik ma byæ sterowany zaworem drogowym ze sprê¿yn¹ ruchu
powrotnego. Zapamiêtanie sygna³u realizuje siê przekanikiem z
samoczynnym przytrzymaniem. Przycisk kasuj¹cy to przytrzymanie
powinien równie¿ przerywaæ doprowadzenie pr¹du do cewki.
Uzupe³niæ nale¿y schemat pneumatyczny i elektryczny uk³adu!

Pytania

Jakie s¹ mo¿liwe zasadnicze opcje realizacji samoczynnego
przytrzymania?
Samoczynne przytrzymanie przekanika mo¿e byæ realizowane z
dominacj¹ W£¥CZONY lub z dominacj¹ WY£¥CZONY.
Co siê stanie z przechowywanym sygna³em z chwil¹ przerwy dop³ywu
pr¹du?
Z chwil¹ przerwanie dop³ywu pr¹du, przechowywany sygna³ ulega
skasowaniu. Sprê¿yna spowoduje wówczas przesuw suwaka zaworu do
po³o¿enie wyjciowego.

Wskazówki dydaktyczne W æwiczeniu tym wyjania siê przechowywanie sygna³ów przy u¿yciu
przekaników z samoczynnym przytrzymaniem. Choæ w æwiczeniu
przedstawia siê na schemacie tylko przytrzymanie przekanika w opcji
WY£¥CZONE, to jednak nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na samoczynne
przytrzymanie w opcji W£¥CZONE i tak¹ opcjê sterowania powinno siê
tak¿e zmontowaæ na stanowisku.
W æwiczeniu tym mo¿na równie¿ zwróciæ uwagê na sposób, w jaki
wykorzystuje siê ró¿nego typu pamiêci przy programowaniu PLC.
Dodatkowo mo¿na omówiæ wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa, jak
np. zabezpieczenie przed niekontrolowanym w³¹czeniem przy zwarciu
styków lub przerwaniem przewodów.
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Schemat uk³adu pneumatycznego z samoczynnym przytrzymaniem
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Schemat elektryczny uk³adu z samoczynnym przytrzymaniem
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Minos

2.5

Sterowanie rozdzielaczem 5/3 z ryglowaniem
Zadanie 15

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania ma przy naciniêciu
przycisku wysun¹æ siê, a po naciniêciu drugiego przycisku znów siê
wycofaæ. Ruch t³oka ma przy tym trwaæ tak d³ugo jak d³ugo wciniêty
bêdzie którykolwiek z przycisków.
Ka¿dy z przycisków steruje jednym przekanikiem. Uk³adem po³¹czeñ
rygluj¹cych przekaniki, zapobiega siê równoczesnemu w³¹czeniu
obydwu cewek rozdzielacza.
Uzupe³niæ nale¿y pneumatyczny i elektryczny schemat uk³adu!

Pytania

Jakiego rodzaju zestyki wykorzystuje siê, by przerwaæ obwód elektryczny
drugiej cewki?
Do przerwania obwodu zasilania drugiej cewki wykorzystuje siê zestyki
otwarte.
Jak¹ pozycjê zajmie suwak rozdzielacza w przypadku przerwy w dop³ywie
pr¹du?
Pod dzia³aniem sprê¿yn suwak rozdzielacza zajmie po³o¿enie rodkowe.
Si³ownik w takim przypadku zatrzyma siê w miejscu, w jakim siê znajdowa³
w chwili przerwania dop³ywu pr¹du.

Wskazówki dydaktyczne Najpierw nale¿a³oby omówiæ zawory drogowe (rozdzielacze) 5/3 i ró¿ne
opcje ich po³o¿enia rodkowego. Zbyt szybkie ruchy si³ownika nale¿a³oby
zmniejszyæ zaworami d³awi¹co-zwrotnymi. Mo¿na równie¿ powtórzyæ
æwiczenie dotycz¹ce dok³adnoci pozycjonowania oraz mo¿liwoci
zatrzymania ruchu t³oczyska.
Omówiæ trzeba zachowanie siê uk³adu sterowania w przypadku
przerwania dop³ywu pr¹du lub sprê¿onego powietrza.
Zademonstrowaæ równie¿ nale¿y zachowanie siê uk³adu sterowania przy
równoczesnym naciniêciu obydwu przycisków. Sterowanie
rozdzielaczem mo¿na porównaæ do sterowania silnika elektrycznego, przy
jego prze³¹czaniu na prawe lub lewe obroty.
Zwróciæ nale¿y uwagê na inne mo¿liwoci ryglowania, jak np. poprzez
zastosowanie przycisków z dwoma parami zestyków lub zestyków
otwartych w obwodach zasilaj¹cych cewki elektromagnetyczne.
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Schemat uk³adu pneumatycznego ze sterowaniem stopu
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Schemat przep³ywu pr¹du w uk³adzie sterowania stopem
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Minos

2.6

Prze³¹czniki si³ownika
Zadanie 16

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania ma siê wysun¹æ po
naciniêciu przycisku. Po osi¹gniêciu koñcowego po³o¿enie, t³oczysko
ma samoczynnie powróciæ do wyjciowego po³o¿enia koñcowego. Wysuw
ma byæ mo¿liwy dopiero po osi¹gniêciu przez t³oczysko tej pozycji.
Si³ownik ma byæ sterowany zaworem impulsowym. Do sygnalizacji
osi¹gniêcia pozycji koñcowych maj¹ byæ zastosowane dwa prze³¹czniki.
Uzupe³niæ nale¿y schemat elektryczny i pneumatyczny uk³adu!

Pytania

Co powoduje prze³¹czanie prze³¹czników si³ownika?
Prze³¹czniki si³ownika s¹ prze³¹czane si³¹ magnesu wbudowanego w t³ok
w cylindrze.
Gdzie najczêciej, bior¹c pod uwagê skok t³oka, umiejscawia siê
prze³¹czniki?
Prze³¹czniki si³owników umiejscawia siê najczêciej w krañcowych
pozycjach t³oka. Nazywa siê je z tego wzglêdu prze³¹cznikami
krañcowymi.

Wskazówki dydaktyczne Wyjaniæ nale¿y funkcjê spe³nian¹ przez prze³¹czniki si³ownika. Poza
mo¿liwoci¹ zastosowania zestyków hermetycznych, trzeba równie¿
zwróciæ uwagê na mo¿liwoæ zastosowania elektronicznych
prze³¹czników.
Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e zestyki hermetyczne mog¹ ulec
zniszczeniu w przypadku zwarcia. Poinformowaæ trzeba o mo¿liwoci
zespawania siê zestyków, jak i o tym, ¿e w okresie u¿ytkowania wzrosn¹æ
mo¿e ich rezystancja.
Pokazaæ nale¿y równie¿, ¿e przy nieprawid³owej polaryzacji po³¹czeñ,
zestyki bêd¹ wprawdzie funkcjonowaæ, ale nie bêdzie siê wieciæ dioda
sygnalizacyjna.
Wa¿ne jest równie¿ zwrócenie uwagi na sposób przedstawianie
prze³¹czników si³ownika na schemacie elektrycznym.
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Schemat uk³adu pneumatycznego z prze³¹cznikami si³ownika
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Schemat elektryczny uk³adu z prze³¹cznikami si³ownika
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Minos

2.7

Przekanik ze zw³ok¹ czasow¹
Zadanie 17

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania ma siê wysun¹æ ruchem
d³awionym po naciniêciu przycisku. Po osi¹gniêciu pozycji koñcowej
wysuwu, t³oczysko powinno przez 10 sekund ciskaæ ³¹czone elementy.
Po tym czasie t³oczysko si³ownika powinno samoczynnie znowu powróciæ
do pozycji wsuniêtej.
Si³ownik ma byæ sterowany rozdzielaczem drogowym ze sprê¿yn¹ ruchu
powrotnego. Dla realizacji funkcji czasowej zastosowaæ nale¿y przekanik
ze zw³ok¹ czasow¹.
Uzupe³niæ nale¿y schemat pneumatyczny i elektryczny uk³adu!

Pytania

Od jakiego momentu zaczyna siê pomiar czasu na przekaniku ze zw³ok¹
czasow¹?
Pomiar czasu zaczyna siê z chwil¹ doprowadzenia napiêcia do
przekanika. Po up³ywie okrelonego czasu, nastêpuje prze³¹czenie
zestyków.
Co siê stanie, gdy przed up³ywem czasu zw³oki od³¹czone zostanie
napiêcie od przekanika, a po chwili znów zostanie pod³¹czone?
Przerwany zostanie pomiar czasu i dopiero po ponownym pod³¹czeniu
napiêcia pomiar rozpocznie siê na nowo.

Wskazówki dydaktyczne Dzia³anie przekanika ze zw³ok¹ czasow¹ nale¿y objaniæ za pomoc¹
wykresu stanu sygna³u.
Koncepcjê jego budowy nale¿y przedstawiæ w powi¹zaniu z
pneumatycznym cz³onem czasowym. Kondensator nale¿y przy tym
porównaæ do zbiornika, rezystor do d³awika, diodê do zaworu zwrotnego,
a przekanik do zaworu drogowego.
Nale¿y zwróciæ uwagê na pó³okr¹g na przekaniku, który pokazuje
opónione zadzia³anie.
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Schemat uk³adu pneumatycznego ze sterowaniem w funkcji czasu
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Schemat elektryczny uk³adu z przekanikiem ze zw³ok¹ czasow¹
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Minos

2.8

Samoprzestawialny przekanik ze zw³ok¹ czasow¹
Zadanie 18

Uruchomienie wysuwu t³oczyska si³ownika dwustronnego dzia³ania
s³u¿¹cego otwieraniu drzwi ma byæ mo¿liwe przez dwa niezale¿ne
przyciski. Po zwolnieniu przycisku, si³ownik ma pozostaæ jeszcze przez
10 sekund w stanie wysuniêtym, a nastêpnie znów siê wycofaæ i zamkn¹æ
drzwi.
Si³ownik ma byæ sterowany rozdzielaczem drogowym ze sprê¿yn¹ ruchu
powrotnego. Dla realizacji funkcji czasowej nale¿y zastosowaæ
samoprzestawialny przekanik ze zw³ok¹ czasow¹.
Uzupe³niæ nale¿y schemat pneumatyczny i elektryczny uk³adu!

Pytania

Od jakiego momentu zaczyna siê pomiar czasu na samoprzestawialnym
przekaniku ze zw³ok¹ czasow¹?
Pomiar czasu zaczyna siê z chwil¹ od³¹czenia napiêcia od przekanika.
Po up³ywie okrelonego czasu, nastêpuje prze³¹czenie zestyków.
Co siê stanie, gdy przed up³ywem czasu zw³oki ponownie pod³¹czone
zostanie napiêcie do przekanika?
Przerwany zostanie pomiar czasu i dopiero po ponownym od³¹czeniu
napiêcia pomiar rozpocznie siê na nowo.

Wskazówki dydaktyczne Dzia³anie samoprzestawialnego przekanika ze zw³ok¹ czasow¹ nale¿y
objaniæ za pomoc¹ wykresu stanu sygna³u.
Przedstawiæ nale¿y koncepcjê jego budowy. Powinno siê zwróciæ przy
tym uwagê na to, ¿e samoprzestawialny przekanik ze zw³ok¹ czasow¹
równie¿ bez zasilania pozostanie w stanie prze³¹czonym przez okres
nastawionego czasu. W odniesieniu do pneumatyki nale¿y podkreliæ,
¿e w pneumatyce nie istnieje taki porównywalny cz³on czasowy.
Zwróciæ nale¿y uwagê na pó³okr¹g na przekaniku, który pokazuje
opónione jego zadzia³anie.
Wspomnieæ mo¿na na przysz³ociowe rozwi¹zania, w których bêdzie siê
stosowaæ elektroniczne przekaniki czasowe. Poza tym, w technice
programowalnych sterowañ funkcje czasowe realizuje siê przy pomocy
uk³adów taktuj¹cych.
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Schemat uk³adu pneumatycznego ze sterowaniem w funkcji czasu
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Schemat elektryczny uk³adu z samoprzestawialnym przekanikiem czasowym

39

Technika p³ynowa - Instrukcja

Minos

2.9

Sprzêganie sygna³ów
Zadanie 19

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania w czasie wysuwu, z
d³awieniem na przy³¹czu doprowadzaj¹cym do cylindra sprê¿one
powietrze, ma sprasowaæ ze sob¹ czêci. Uruchomienie wysuwu ma byæ
mo¿liwe przyciskiem wyzwalaj¹cym pojedynczy cykl lub przy u¿yciu
³¹cznika nastawczego, uruchamiaj¹cego pracê ci¹g³¹ prasy. Dodatkowym
warunkiem wysuwu t³oczyska jest uprzednie zajêcie przez t³ok pozycji
wyjciowej oraz to, aby w magazynie czêci znajdowa³a siê dostateczna
ich liczba.
Skok powrotny ma nast¹piæ samoczynnie, jednak dopiero po osi¹gniêciu
przez t³ok koñcowej pozycji wysuwu i po wzrocie cinienia w komorze
nad t³okiem, do co najmniej 5 barów.
Uzupe³niæ nale¿y schemat pneumatyczny i elektryczny uk³adu!

Pytania

Jak nale¿y po³¹czyæ ze sob¹ zestyki, by móc realizowaæ funkcjê ”ORAZ”?
Zestyki musz¹ byæ po³¹czone ze sob¹ szeregowo.
Jak nale¿y po³¹czyæ ze sob¹ zestyki, by móc realizowaæ funkcjê ”LUB”?
Zestyki musz¹ byæ po³¹czone ze sob¹ równolegle.

Wskazówki dydaktyczne Nale¿y wyjaniæ, ¿e w uk³adzie z d³awieniem na wejciu, powolniejszy
jest wzrost cinienia w cylindrze. Dziêki temu bardziej wyraziste stanie
siê dzia³anie prze³¹cznika cinieniowego.
Na prze³¹czniku tym nale¿y ustawiaæ ró¿ne cinienia. ledziæ trzeba na
manometrze podnoszenie siê cinienia w czasie wysuwu si³ownika.
Powinno siê zwróciæ uwagê na odmienne przedstawianie symbolu
prze³¹cznika cinieniowego na schemacie elektrycznym ni¿ na schemacie
pneumatycznym.
Objaniæ nale¿y budowê i zasadê dzia³ania prze³¹cznika cinieniowego.
W nawi¹zaniu do tego, trzeba równie¿ podaæ informacje dotycz¹ce
dok³adnoci i histerezy prze³¹czania.
Omówiæ trzeba funkcje logiczne ”ORAZ”, ”LUB” i ”NIE” z
przyporz¹dkowanymi im tabelami wartoci, obowi¹zuj¹cymi równie¿ w
obszarze techniki PLC sterowania programowanego.
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Schemat uk³adu pneumatycznego ze sterowaniem sprzê¿onym
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Schemat elektryczny uk³adu ze sterowaniem sprzê¿onym
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Minos

2.10

Uk³ad po³¹czeñ przy dwurêcznym sterowaniu
Zadanie 20

T³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania uruchamiaj¹ce stempel prasy
mo¿e tylko wtedy siê wysun¹æ, gdy dwa przyciski w czasie 0,5 sekundy
równoczenie zostan¹ naciniête. Gdy tylko który z tych dwóch
przycisków zostanie zwolniony, stempel powinien natychmiast siê
wycofaæ.
Do realizacji funkcji czasowej nale¿y w tym æwiczeniu zastosowaæ
przekanik czasowy. Si³ownik ma byæ sterowany rozdzielaczem ze
sprê¿yn¹ ruchu powrotnego.
Uzupe³niæ nale¿y schemat pneumatyczny i elektryczny uk³adu!

Pytania

W przeci¹gu jakiego czasu naciniête musz¹ byæ obydwa przyciski, by
stempel prasy móg³ zadzia³aæ?
Obydwa przyciski musz¹ byæ równoczenie naciniête przez 0,5 sekundy.
Co nast¹pi, gdy w czasie wysuwu t³oczyska jeden z przycisków zostanie
zwolniony?
Sygna³ rozpoczêcia wysuwu zostanie przerwany i t³oczysko ze stemplem
wycofa siê.

Wskazówki dydaktyczne Na samym pocz¹tku trzeba zwróciæ uwagê na to, ¿e tego typu uk³ad
po³¹czeñ przy dwurêcznym sterowaniu z wykorzystaniem przekanika
czasowego wolno budowaæ wy³¹cznie do æwiczeñ i celów treningowych.
W przypadku przemys³owego zastosowania musz¹ byæ uwzglêdnione
dodatkowe cechy konstrukcyjne. Tak np. spe³niony musi byæ warunek
aby przyciski znajdowa³y siê w zag³êbieniach, w okrelonej od siebie
odleg³oci, a czas równoczesnego uruchamiania przycisków nie móg³
byæ zmieniany. Stosowaæ nale¿y wówczas sprawdzone przemys³owe
modu³y.
Dla potrzeb tego æwiczenia zastosowaæ nale¿y 0,5 sekundowy przekanik
czasowy oraz sprawdziæ funkcjonowanie wykonanych po³¹czeñ.
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Schemat pneumatycznego uk³adu przy dwurêcznym sterowaniu
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Schemat elektryczny po³¹czeñ przy dwurêcznym sterowaniu
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2.11

Sekwencyjne po³¹czenie ³añcuchowe
Zadanie 21

Po naciniêciu przycisku, t³oczysko si³ownika dwustronnego dzia³ania ma
siê wysun¹æ i zamocowaæ przedmiot. Nastêpnie zadzia³aæ powinien drugi
si³ownik, który odkszta³ci przedmiot i natychmiast siê wycofa. Na koñcu
równie¿ si³ownik mocuj¹cy przedmiot powinien siê wycofaæ.
Obydwa si³owniki s¹ sterowane rozdzielaczami ze sprê¿yn¹ ruchu
powrotnego. Ruchy wysuwu maj¹ byæ d³awione. Przy u¿yciu przekaników
nale¿y zmontowaæ ³añcuch sekwencyjny z pamiêci¹.
Uzupe³niæ nale¿y schemat pneumatyczny i elektryczny uk³adu!

Pytania

Jak nazywany jest krokowy ³añcuch, w którym przekaniki s¹ montowane
kolejno po sobie i po wykonaniu wszystkich kroków znów zostan¹
wy³¹czone?
Taki ³añcuch nazywany jest ³añcuchem sekwencyjnym z pamiêci¹.
Na co nale¿y zwróciæ uwagê, gdy przy takim sekwencyjnym ³añcuchu
sygna³ów, sterowane bêd¹ zawory impulsowe?
W przypadku zaworów impulsowych zawsze jedna tylko cewka
elektromagnetyczna mo¿e byæ w³¹czona.

Wskazówki dydaktyczne Zwróciæ nale¿y uwagê na zaletê, jak¹ ma systematyczne budowanie
schematów po³¹czeñ, w szczególnoci w przypadku rozbudowanych
uk³adów sterowania i to zarówno przy ich tworzeniu, jak i przy
wyszukiwaniu b³êdów. Wyjaniæ nale¿y ró¿nicê miêdzy ³añcuchem
sekwencyjnym z pamiêci¹ i ³añcuchem sekwencyjnym kasuj¹cym.
Przy zastosowaniu zaworów impulsowych sterowanych sekwencyjnie w
³añcuchach z pamiêci¹, wspomnieæ nale¿y o problemie pokrycia sygna³ów.
Przedyskutowaæ nale¿y mo¿liwoæ podzielenia elektrycznego schematu
na czêæ odnosz¹c¹ siê do sterowania oraz czêæ wykonawcz¹.
Przewidzieæ mo¿na w³¹cznik B3 przy si³owniku, z którego sygna³ bêdzie
dodatkowym warunkiem startu.
Id¹c dalej mo¿na pokazaæ w jaki sposób przechodzi siê z elektrycznego
schematu po³¹czeñ do schematu drabinkowego przy programowaniu
PLC.
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Schemat pneumatycznego uk³adu po³¹czeñ przy sterowaniu sekwencyjnym
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Komponenty mechatroniczne - Instrukcja
Minos

1

Czujniki indukcyjne

1.1

Podstawy teoretyczne
Zadanie 1 Co jest *ród)em zmiennego pola magnetycznego w czujnikach indukcyjnych?
ródem zmiennego pola magnetycznego w czujnikach indukcyjnych
jest cewka indukcyjna. Jeeli prd przepywajcy przez cewk zmienia
si w czasie, to strumie magnetyczny w cewce te jest zmienny.
Jak zmienia si energia zgromadzona w elektrycznych uk)adach rezonansowych LC?
W elektrycznych ukadach rezonansowych LC cakowita energia jest
zgromadzona w postaci energii pola magnetycznego cewki indukcyjnej
i energii pola elektrycznego naadowanego kondensatora. W kadej
chwili suma tych energii jest taka sama. W pocztkowej fazie caa
energia zmagazynowana jest na okadkach naadowanego kondensatora. Po zamkniciu obwodu kondensator zaczyna si rozadowywa,,
a w obwodzie rozpocznie pyn prd i caa energia kondensatora zostaje zmagazynowana w cewce.
Jak wytwarzane s$ oscylacje w obwodzie LC?
ródem oscylacji w obwodzie LC jest zjawisko samoindukcji w cewce,,
które podtrzymuje sabncy prd pyncy w obwodzie. Ten prd aduje
kondensator, wic energia jest ponownie przekazywana z cewki do
kondensatora. Kondensator zostaje naadowany odwrotnie ni by w
poprzednim cyklu i prd w obwodzie popynie w przeciwnym kierunku.
Te zmiany kierunku i wartoci prdu powoduj oscylacje pola elektrycznego w kondensatorze i oscylacje pola magnetycznego w cewce.
Jak mo9na podtrzyma oscylacje w obwodzie LC?
Oscylacje obwodu LC mona podtrzyma, zasilajc go z zewntrznego róda napiciem sinusoidalnym.
Jaki jest warunek wyst$pienia rezonansu napiec lub pr$dów w obwodzie LC?
Warunkiem wystpienia rezonansu napi lub prdów w obwodzie. LC
jest, aby czstotliwo róda podtrzymujcego bya równa czstotliwoci wasnej nietumionego obwodu LC. Wówczas wystpuje maksymalna amplituda oscylacji.
Jakie warunki musz$ by spe)nione, aby w obwodzie rezonansowym
wyst$pi)y oscylacje?
Dla wystpienia oscylacji wymagane jest spenienie niezalenie dwóch
warunków: fazy i amplitudy. Warunek fazy wymaga, aby napicie wyjciowe byo w fazie z napiciem wejciowym. Warunek amplitudy wymaga, aby wzmacniacz cakowicie kompensowa tumienie wprowadzane przez obwód rezonansowy.
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1.2

Konstrukcja podstawowa
Zadanie 2 Co stanowi cz? aktywn$ czujnika indukcyjnego?
Cz aktywn czujnika indukcyjnego stanowi cewka nawinita na ferrytowym rdzeniu kubkowym, wytwarzajca zmienne pole magnetyczne. Zadaniem rdzenia kubkowego, o otwartym obwodzie magnetycznym, jest wzmocnienie strumienia magnetycznego cewki oraz skierowanie go w kierunku strefy pomiarowej czujnika.
Jak czujnik indukcyjny ocenia odleg)o? przedmiotu wykrywanego od
cewki?
Ukad elektroniczny czujnika okrela odlego przedmiotu od cewki,
na podstawie stopnia tumienia amplitudy i generuje sygna wyjciowy.
Najczciej jest to sygna dwustanowy: obiekt jest w zasigu czujnika
lub go nie ma. Moe tez by to sygna analogowy, wówczas jest on
odwrotnie proporcjonalny do odlegoci przedmiotu.
Co to jest histereza?
Histereza jest rónic odlegoci, przy której czujnik reaguje na zblianie i oddalanie metalu od jego czoa. Wtedy stan wyjcia zmienia si
z OFF na ON lub z ON na OFF. Warto histerezy zaley od rodzaju i
wielkoci czujnika i nie przekracza 20% zakresu pomiarowego.
Dlaczego wskazane jest, aby czujnik indukcyjny posiada) pewn$ histerez?
Poza czci detekcyjn w skad ukadu elektronicznego czujnika
wchodzi komparator z histerez i ukad wyjciowy. Dziki histerezie
unika si zakóce, które mogyby si pojawi na wyjciu czujnika w
chwili przeczania oraz w przypadku niestabilnego pooenia albo te
drga wykrywanego przedmiotu oraz zakóce wywoanych wahaniami
napicia zasilania i temperatury otoczenia.
Z jakimi czstotliwo?ciami pracuj$ czujniki indukcyjne?
Generatory LC w czujnikach indukcyjnych wytwarzajce zmienne pole
magnetyczne, s generatorami wysokiej czstotliwoci (HF) o typowych zakresach 100kHz – 1 MHz. Ze wzrostem rednicy cewki maleje
maksymalna czstotliwo pracy czujnika.
Jak du9y mo9e by zasig dzia)ania czujników indukcyjnych i jakie maj$ one obudowy?
Zasig dziaania typowych czujników indukcyjnych nie przekracza
60mm. Czujniki maj zrónicowane obudowy zarówno cylindryczne
metalowe, jak i prostopadocienne wykonane z tworzyw sztucznych.
Umoliwia to optymalne zamocowanie czujników w miejscach pomiaru.
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Jak charakteryzuje si nominaln$ stref dzia)ania czujnika?
Nominalna strefa dziaania czujnika Sn jest zdefiniowana jako odlego od czoa czujnika, przy której nastpuje przeczenie obwodu
wyjciowego. Wanie ta wartoci podawana jest w danych katalogowych.
Dla jakiego przedmiotu podawana jest w katalogach Nominalna strefa
dzia)ania czujnika?
Nominaln stref dziaania czujnika wyznacza si zgodnie z Norm EN
60947-5-2, dla kwadratowej pytki stalowej (ST37) o boku równym
rednicy czujnika i gruboci 1mm.
Co to jest Rzeczywista strefa dzia)ania czujnika?
Rzeczywista strefa dziaania Sr ustalana jest w procesie wytwarzania
czujnika i moe odbiega nieco od wartoci Sn. Zwykle mieci si ona
w przedziale: 0,9Sn ¯ Sr ¯ 1,1Sn.
Co to jest Robocza strefa dzia)ania czujnika?
Robocza strefa dziaania czujnika wyznacza bezpieczny przedzia odlegoci metalu od czujnika, w którym zapewniona jest prawidowa praca czujnika, niezalenie od ustawionej przez producenta rzeczywistej
strefy dziaania. Zalecan stref jest Strefa robocza Sa ¯ 0.8Sn.
Od czego zale9y zakres dzia)ania czujnika indukcyjnego?
Zakres dziaania czujnika zaley od rednicy obudowy, a dokadniej od
rednicy cewki i wasnoci rdzenia ferromagnetycznego. Czujniki w
maych obudowach maj mniejsz stref dziaania ni te o wikszych
gabarytach. S te wykonania specjalne czujników o zwikszonym zakresie dziaania.
Jaka rol odgrywaj$ wspó)czynniki korekcyjne w pomiarach czujnikami
indukcyjnymi??
Materiay takie jak: zoto, mied czy aluminium, o wikszej przewodnoci elektrycznej ni stal St37 mniej tumi oscylacje obwodu rezonansowego. Te rónice mona skompensowa zmniejszajc odlego
przedmiotu od czujnika. Spowoduje to ograniczenie strefy, w której nastpuje wykrycie przedmiotu. I tak – jeeli wykrywanym metalem jest
mosidz to stref dziaania, wyznaczon dla przedmiotu ze stali St37
naley skorygowa mnoc j przez wspóczynnik korekcyjny dla mosidzu –0,5 x Sn.
Jaki wp)yw ma konstrukcja czujnika na jego czu)o??
S dwie podstawowe konstrukcje czujników w obudowach cylindrycznych: osonite - cewka jest schowana wewntrz tulei, i nieosonite cewka jest wysunita i umieszczona w kapturku plastikowym. Czujniki
nieosonite (z wysunit cewk) charakteryzuj si wiksz czuoci
i jednoczenie wiksz wraliwoci na obecno innych obiektów metalowych w ich otoczeniu ni czujniki osonite.
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Jakie wymagania powinny by spe)nione, gdy czujniki os)onite montowane s$ blisko siebie?
Osonity czujnik cylindryczny jest niewraliwy na otaczajce go elementy metalowe z wyjtkiem strefy od strony czoa czujnika. Dlatego
czujniki te mog by osadzane w caoci w elementach metalowych.
Woln stref od strony czoa czujnika wyznacza odlego 3Sn. Aby
unikn wzajemnej interferencji czujników usytuowanych obok siebie
minimalna odlego midzy nimi powinna by wiksza od dwóch
rednic czujnika.
Jakie wymagania powinny by spe)nione, gdy czujniki nieos)onite
montowane s$ blisko siebie?
Nieosonity czujnik cylindryczny jest wraliwy na elementy metolowe
otaczajce go z trzech stron. Dlatego czujnik musi by czciowo wysunity, aby wolna strefa obejmowaa równie boczne powierzchnie
czujnika. W tym przypadku dla uniknicia interferencji od ssiednich
czujników, odlego midzy nimi powinna by wiksza ni trzy rednice czujnika.
Co wyra9a maksymalna czstotliwo? prze)$czania wyj?cia czujnika?
Maksymalna czstotliwo przeczania wyjcia czujnika, podawana w
opisie technicznym kadego czujnika, wyraa liczb przecze wyjcia czujnika w cigu sekundy. Wyznacza si ja przy cyklicznym wchodzeniu i wychodzeniu przedmiotów wykonanych ze stali St37, z pola
czuoci czujnika. Przy jej wyznaczaniu obowizuj ustalone wymagania techniczne, okrelone przez norm EN 50 010/IEC 60947-5-2.
Jakich nale9y oczekiwa warto?ci maksymalnych czstotliwo?ci prze)$czeQ, gdy u9ywa si przedmiotów ró9nych od p)ytki wzorcowej?
Wynik pomiaru zawsze bdzie zalea od wielkoci przedmiotu tumicego cewk, odlegoci od czoa czujnika i szybkoci przedmiotu. Uywajc przedmiot mniejszy od pytki standardowej, dla okrelonego sensora, albo stosujc mniejsz przerw midzy wystpami, mona oczekiwa redukcji maksymalnej czstotliwo przeczania wyjcia.
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1.3

Specjalne czujniki indukcyjne
Zadanie 3 Jaka jest zasada pracy indukcyjnego czujnika pier?cieniowego
Zasada pracy indukcyjnego czujnika piercieniowego oparta jest na
oscylatorze wysokiej czstotliwoci, który wytwarza elektromagnetyczne pole wewntrz otworu czujnika. Stosuje si w nich rdzenie toroidalne proszkowe o wyszym wspóczynniku dobroci od rdzeni ferrytowych. Obecno przedmiotu metalowego aktywuje czujnik powodujc
spadek amplitudy oscylacji. Jest to rozpoznawane przez komparator i
po przekroczeniu wartoci progowej stan wyjcia jest przeczany.
Czy s$ ograniczenia dotycz$ce wielko?ci przedmiotów wykrywanych
przez indukcyjny czujnik pier?cieniowy?
Do zainicjowania czujnika wymagany jest okrelony poziom tumienia
pola magnetycznego. W przypadku zbyt maych przedmiotów poziom
wprowadzanego przez nie tumienia moe okaza si niewystarczajcy. Z tego powodu dla kadej wielkoci czujnika istnieje minimalna
dugo lub rednica wykrywanego przedmiotu, poniej której czujnik
moe nie dziaa poprawnie.
Czy s$ ograniczenia dotycz$ce wielko?ci trajektorii, po której porusza
si przedmiot wewn$trz indukcyjnego czujnika pier?cieniowego?
Zalet czujników piercieniowych jest to, e nie wymagaj by wykrywany przedmiot porusza si dokadnie po tej samej trajektorii. Piercieniowa aktywna powierzchnia czujnika pozwala wykrywa przedmioty niezalenie od ich orientacji w przestrzeni, np. spadajce grawitacyjnie wewntrz rurki plastikowej.
Jakie mog$ by negatywne skutki oddzia)ywania silnych pól magnetycznych na czujniki indukcyjne?
Umieszczenie czujnika indukcyjnego w strefie dziaania silnych pól
magnetycznych (np. w pobliu urzdze spawalniczych) wie si z
ryzykiem niekontrolowanego przeczania stanu wyjcia czujnika. Moe to by wynikiem przejcia rdzenia w stan nasycenia lub indukowania si w cewce dodatkowego napicia. To dodatkowe napicie zakóca prac oscylatora i równie moe spowodowa przypadkowe przeczenie wyjcia czujnika.
Jak mo9na zapobiega oddzia)ywaniom silnych pól magnetycznych na
prac czujników indukcyjnych?
Czujniki odporne na silne pola magnetyczne musz posiada specjaln konstrukcj ukadu elektronicznego oraz rdze o maej przenikalnoci magnetycznej, które nasycaj si w strumieniu magnetycznym o
gstoci kilka razy wikszej ni typowy rdze ferrytowy. Najwysz
odporno na dziaanie zewntrznych pól magnetycznych maja czujniki cakowicie pozbawione rdzenia. W takich rozwizaniach cewki nawinite s na niemagnetycznych szpulach plastikowych.
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Jak zabezpieczone s$ czujniki, które musz$ pracowa w pobli9u miejsca, gdzie odbywa si proces spawania elektrycznego?
Procesowi spawania nieodcznie towarzysz due iloci iskier spawalniczych, które mog uszkodzi obudow czujnika, a zwaszcza jego
aktywn powierzchni. Z tego powodu, czujniki przeznaczone do pracy
w pobliu urzdze spawalniczych, wykonane s zwykle z mosidzu
pokrytego teflonem, a ich powierzchnia czoowa chroniona jest duroplastem, odpornym na dziaanie wysokiej temperatury.
Prosz wymieni przyk)adowe typy czujników przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach.
Mog to by czujniki odporne na: wysokie cinienia, temperatury, rodowisko agresywne chemicznie, olej, wilgo oraz czujniki miniaturowe
do pracy w miejscach trudnodostpnych.
Jakie cechy powinny posiada czujniki indukcyjne do pracy w warunkach du9ych ci?nieQ?
Czujniki pracujce np. w warunkach duych cinie musz posiada
wytrzyma i szczeln obudow, aby zapobiec uszkodzeniom wewntrznych elementów elektronicznych. Cewka i rdze czujnika powinny byc chronione grub tarcz np. ceramiczn, odporn na zuycie. Niezbdne s te pewne modyfikacje ukadu oscylatora, aby mimo
grubej tarczy ceramicznej zakres dziaania czujnika nie by zbyt may.
Jak realizowane jest wyznaczanie kierunku ruch przedmiotu pier?cieniowym czujnikiem bistabilnym?
Indukcyjny czujnik bistabilny zawiera dwie cewki umieszczone obok
siebie, zasilane z dwóch niezalenych generatorów. W danym momencie czasowym moe pracowa tylko jeden z generatorów. Jeeli
przedmiot zblia si z lewej strony ku prawej to najpierw tumieniu ulegnie obwód cewki pierwszej, a nastpnie drugiej. W przypadku ruchu
w kierunku odwrotnym, sytuacja ulega odwróceniu. Analizujc wartoci
prdów pyncych przez cewki, ukad pomiarowy rozrónia kierunek
ruchu przedmiotu.
Jaka jest zasada dzia)ania indukcyjnych czujników NAMUR?
Czujniki indukcyjne NAMUR s 2-przewodowymi czujnikami, których
wewntrzna rezystancja zmienia si w wyniku wykrycia metalu. Maa
rezystancja czujnika odpowiada sytuacji – „brak przedmiotu metalowego”, a dua rezystancja – „przedmiot metalowy wykryty”. Czujniki te
wspópracuj z zewntrznymi wzmacniaczami. Posiadaj one oscylator z wytumion cewk oraz demodulator. Zmiana odlegoci midzy
przedmiotem wykrywanym a czujnikiem przetwarzana jest na zmian
pobieranego prdu, któr wzmacniacz zewntrzny zamienia na sygna
dwustanowy.
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Czym charakteryzuj$ si indukcyjne czujniki NAMUR?
Indukcyjne czujniki NAMUR charakteryzuj si cile okrelonym obszarem dopuszczalnym prdu wyjciowego, wynoszcym zgodnie z
norm EN 60947-5-6 od 1,2 do 2,1 mA. Wszystkie czujniki NAMUR,
zasilane ze wzmacniacza prdu staego, maja tak sam charakterystyk prdow i cechuj si cile okrelon histerez przeczania
równa 0,2mA.
Do jakich warunków szczególnie przystosowane s$ czujniki NAMUR?
Czujniki NAMUR, w poczeniu z iskrobezpiecznym wzmacniaczem
przeczajcym, mog pracowa w instalacjach przeciwwybuchowych
lub w strefach zagroonych wybuchem (strefa I lub II),. Moliwa jest
te wspópraca tych czujników ze wzmacniaczami wzmacniacze przeka nikowe (niespeniajcymi norm bezpieczestwa), lecz wówczas
wzmacniacz musi by umieszczony poza stref zagroon wybuchem.
Czym ró9ni$ si czujniki z wyj?ciem analogowe od czujników z wyj?ciem dwu stanowym?
W czujnikach z wyjciami dwu stanowymi identyfikowane s tylko stany wykrycia przedmiotu lub jego nie wykrycia. Indukcyjne czujniki z
wyjciem analogowym rejestruj natomiast pooenie przedmiotu w caym zakresie pomiarowym czujnika. Zmianie pooenia przedmiotu z
odlegoci równej Sn do zera, odpowiada zmiana sygnau wyjciowego
od 0 do 20 mA.
Jak zbudowane s$ indukcyjne czujniki analogowe?
Indukcyjne czujniki analogowe skadaj si z gowicy z cewk, generatora, ukadu linearyzacji oraz ukadu wyjciowego o zakresie 0-20mA.
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1.4

Zasilanie i czenie czujników
Zadanie 4 Jakie s$ dopuszczalne wahania napicia sta)ego zasilaj$cego czujniki
indukcyjne?
Czujniki zasilane prdem staym wspópracuj najczciej z zasilaczami, których napicie wyjciowe jest napiciem ttnicym. Zbyt due
wahania amplitudy chwilowych wartoci tego napicia mog spowodowa nieprzewidywalne zachowanie czujnika indukcyjnego. Dla zapewnienia prawidowej pracy czujników, wahania napicia zasilajcego
musz by utrzymane w zakresie nieprzekraczajcym 10% redniej
wartoci napicia zasilania.
Jak mo9na si zabezpiecza przed chwilowymi skokami napicia zasilania czujnika?
W celu uniknicia zbyt duych skoków napicia zasilania zalecane jest
stosowanie zasilacza stabilizowanego lub wikszego kondensatora
wygadzajcego napicie.
W jakich konfiguracjach wykonywane s$ wyj?cia czujników zasilanych
pr$dem sta)ym?
Wyjcia czujników zasilanych prdem staym wykonywane s w konfiguracji NPN lub PNP. Dla konfiguracji NPN oznacza to, e obcienie
wczane jest pomidzy wyjciem czujnika a plus (+) zasilania, a dla
PNP pomidzy wyjciem a minus (-) zasilania.
Jaka jest ró9nica pomidzy czujnikami w wykonaniu NO i NC
Czujniki zasilane prdem staym w konfiguracji PNP i NPN wykonane z
funkcj wyjciow NO (normalnie otwarty) wczaj. Czujniki z funkcja
NC (normalnie zamknity) wyczaj prd w obcieniu doczonym
do wyjcia czujnika.
Czy czujniki zasilane pr$dem przemiennym mo9na pod)$cza bezpo?rednio do *ród)a zasilania?
Czujniki indukcyjne w wersji AC nie mog by podczane bezporednio do zasilacza prdu zmiennego. Takie podczenie moe spowodowa zniszczenie wewntrznych ukadów elektronicznych czujnika.
Zasilanie tych czujników moe nastpi dopiero po doczeniu obcienia poczonego szeregowo z czujnikiem.
Czy w obwodach elektrycznych czujnika zasilanego pr$dem zmiennym
mo9e w stanie roz)$czonym pop)yn$ pr$d?
Tak. Te czujniki oprócz oscylatora, posiadaj tranzystor jako wzmacniacz mocy, bezporednio poczony w szereg z obcieniem. Efektem tego jest pozostawanie w obwodzie tzw. prdu upywu, mimo e
czujnik znajduje si w stanie rozczonym. Wymusza to równie pewien spadek napicia zasilania czujnika.
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W jakim celu mo9na )$czy czujniki w grupy?
Szeregowe lub równolegle czenie kilku czujników stwarza moliwo
realizacji rónych strategii funkcjonowania urzdze, które mog by
wczone w obwodzie zewntrznym jako obcienie. W wyniku odpowiedniego czenia czujników mog by realizowane funkcje logiczne,
takie jak AND, OR lub NOR.
Jakie funkcje logiczne mog$ realizowa czujniki po)$czone szeregowo?
Czujniki poczone szeregowo mog realizowa funkcje AND lub
NOR. Funkcja logiczna AND gwarantuje, e sygna wyjciowy z grupy
czujników pojawi si tylko wtedy, gdy kady czujnik w grupie zmieni
stan swojego wyjcia z OFF na ON. Funkcja NOR powoduje przerwanie obwodu zasilajcego obcienie, które nastpi tylko wtedy, gdy
wszystkie czujniki w grupie zmieni swój stan z ON na OFF.
Od czego zale9y dopuszczalna liczba czujników )$czonych szeregowo?
Maksymalna liczba poczonych szeregowo czujników zaley od wielkoci napicia zasilania, spadków napi na wyjciu czujników i parametrów doczonego obcienia. Napicie zasilania ukadu, pomniejszone o sum spadków napi na wyjciu czujników, musi by zawsze
wysze od minimalnego napicia pracy przy doczonym obcieniu.
Jakie funkcje logiczne mog$ realizowa czujniki po)$czone równolegle?
Grupy czujników poczone równolegle mog realizowa funkcj OR,
która powoduje pojawienie si sygnau wyjciowego, gdy chocia jeden czujnik w grupie zmieni stan swojego wyjcia.
Od czego zale9y dopuszczalna liczba czujników )$czonych równolegle?
Dla równolegle poczonych czujników trójprzewodowych zasilanych
prdem staym nie ma istotnych ogranicze ilociowych. Mona równolegle czy wyjcia nawet kilkunastu czujników.
Czy mo9na )$czy równolegle czujniki dwuprzewodowe?
Mona, ale nie jest to zalecane. W przypadku poczenia równolegego
czujników dwuprzewodowych, prdy upywu wszystkich czujników w
grupie mog si sumowa, co niekorzystnie wpywa na poprawno
pracy ukadu. Maksymalna ich liczba w grupie zaley wówczas od rodzaju obcienia oraz sumy prdów upywu pyncych przez obwód
wyjciowy czujników.
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1.5

Bezpieczestwo i zabezpieczenia
Zadanie 5 Przed jakimi niepo9$danymi skutkami zabezpieczane s$ wyj?cia czujników zasilanych pr$dem sta)ym?
W wikszoci czujników staoprdowych wyjcia zabezpieczone s
przed nastpujcymi skutkami:
- odwrotnego podczenia napicia zasilania,
- przepi na wyjciu, powstajcych przy wyczaniu obcie,
- wystpieniem krótkich i niecyklicznych impulsów od strony zasilania,
- przekroczenia dopuszczalnego prdu wyjciowego lub zwarcia.
Czy zwarcia na wyj?ciu czujnika zasilanego pr$dem sta)ym s$ dla niego niebezpieczne?
Zwarcia w obwodzie elektrycznym z czujnikami staoprdowymi nie
powoduj uszkodzenia czujnika. Mog one wystpowa wielokrotnie i
przez duszy okres czasu. Podczas zwarcia nie dziaaj diody w czujniku, a po jego usuniciu czujnik pracuje poprawnie.
Kiedy wymagane jest uziemienie obudowy czujnika?
Czujniki w obudowach metalowych, jeli s zasilane napiciami niebezpiecznymi dla zdrowia czowieka, wymagaj dodatkowego przewodu uziemiajcego.
Jak mo9na si zabezpieczy przed skutkami pojawiania si pr$du
up)ywu w obwodzie elektrycznym czujnika?
Kiedy czujnik zblieniowy jest w stanie niewczonym (OFF), w obwodzie pojawia si prd upywu. Moe to spowodowa jego nieprawidow prac czujnika, np. trwae pozostawanie w stanie OFF. Aby zapobiec takim zjawiskom stosuje si dodatkowy rezystor, wczony równolegle do obcienia. Odprowadza on prd upywu tak, aby prd pyncy przez obcienie by mniejszy ni minimalna warto prdu wymagana przez obcienie.
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2

Czujniki pojemnociowe

2.1

Informacje podstawowe
Zadanie 1 Z jakich materia)ów przedmioty mog$ by wykrywane przez czujniki
pojemno?ciowe?
Czujniki pojemnociowe mog oprócz obiektów metalowych wykrywa,
te obiekty nieprzewodzce np. tworzywa sztuczne. Czujnik pojemnociowy jest take w stanie reagowa na obiekty znajdujce si za nieprzewodzc warstw, co czyni go klasycznym czujnikiem do wykrywania obecnoci pynów czy granulatu poprzez cianki pojemnika. S
one uywane zazwyczaj jako czujniki zblieniowe, cho mog generowa równie sygna proporcjonalny do odlegoci przedmiotu od czoa
czujnika
Które z wymienionych ni9ej materia)ów mog$ by wykryte przez czujniki pojemno?ciowe?
1. Stal,
2. Mied
3. Guma,
4. Ebonit,
5. Woda,
6. Zboe,
7. Wodór?
Czujnik pojemnociowy wykryje: stal, mied , gum, ebonit, wod i
zboe. W przypadku wodoru (wodór jest gazem) nie jest moliwe wykrycie jego obecnoci.
Z jakich elementów sk)ada si czujnik pojemno?ciowy?
Gównymi skadnikami czujnika pojemnociowego s: gowica z elektrodami, potencjometr, oscylator, ukad detekcji i ukad wyjciowy.
Co stanowi aktywny element w czujniku pojemno?ciowym?
Aktywnymi elementami czujnika pojemnociowego s dwie metalowe
elektrody, tworzce kondensator otwarty. Gdy obiekt zblia si do
czujnika to jego pojemno zmienia si. Cakowita pojemno kondensatora, od której zaley poziom sygnau wyjciowego, jest sum podstawowej pojemnoci czujnika i zmiany pojemnoci, spowodowanej
dziaaniem obiektu wykrywanego.
Jaki jest zakres dzia)ania czujników pojemno?ciowych?

Zakres dziaania czujników pojemnociowych jest stosunkowo
may, w zakresie do 30mm, chocia zdarzaj si te wykonania
specjalne o zakresie do 60mm.
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2.2

Podstawy teoretyczne
Zadanie 2 Czy pojemno? kondensatora wzrasta proporcjonalnie do odleg)o?ci
midzy ok)adkami?:
Nie. Pojemno kondensatora jest odwrotnie proporcjonalna do pojemnoci. Pojemno kondensatora wzrasta proporcjonalnie do powierzchni okadek kondensatora jak i staej dielektrycznej materiau
wypeniajcego kondensator.
Jak mo9na uzyska kondensator otwarty?
Kondensator w podstawowej swojej formie ma dwie elektrody umieszczone na przeciw siebie. Kondensator otwarty uzyskuje si umieszczajc te elektrody w jednej paszczy nie.
Jak$ rol spe)nia elektroda po?rednia?
Wprowadzajc dodatkow elektrod poredni o gruboci bliskiej zero,
pomidzy elektrody gówne, otrzymuje si dwa kondensatory poczone szeregowo. Podobnie w kondensatorze otwartym elektroda porednia dzieli pole elektryczne na dwa pola skierowane przeciwnie.
Jaka jest ró9nica midzy umieszczeniem obiektu przewodz$cego a
nieprzewodz$cego w polu kondensatora otwartego?
Obiekt przewodzcy, umieszczony w polu elektrostatycznym kondensatora otwartego, staje si sam elektrod poredni, a pojemno takiego ukadu jest zawsze wiksza od pojemnoci kondensatora bez
elektrody poredniej. Obiekt nieprzewodzcy (izolator) umieszczony w
polu elektrostatycznym kondensatora otwartego zwiksza jego pojemno, proporcjonalnie do staej dielektrycznej izolatora. Wynika to z tego, e pojemno pocztkowa kondensatora otwartego zwizana jest
z przenikalnoci powietrza, a stae dielektryczne cieczy czy cia staych s zawsze wiksze od staej dielektrycznej powietrza (°powietrza =1).
Od czego zale9y pojemno? kondensatora?
Pojemno kondensatora zaley od powierzchni elektrod, ich odlegoci od siebie oraz staej dielektrycznej materiau wypeniajcego kondensator.
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2.3

Zasada dziaania czujnika pojemnociowego
Zadanie 3 Który i dlaczego z przedmiotów jest )atwiej wykrywany przez czujnik
pojemno?ciowy - przewodz$cy czy nieprzewodz$cy?
atwiej wykrywane przez czujnik pojemnociowy s przedmioty przewodzce od nieprzewodzcych. Przedmioty nieprzewodzce takie jak
tworzywa, papier czy szko, zwikszaj tylko pojemno wasn czujnika, poprzez oddziaywanie na jego sta dielektryczn. Wzrost tej pojemnoci, uzaleniony od wartoci staej dielektrycznej obiektu, jest
jednak niewielki i dlatego odlego dziaania jest równie maa. W
przypadku przedmiotów przewodzcych, nieuziemionych tworz si
dwa dodatkowe kondensatory uoone szeregowo, jeden midzy
obiektem a elektrod czujnika i drugi midzy obiektem a elektrod zewntrzn. Odlego dziaania czujnika jest w tym przypadku znacznie
wiksza.
Czy uziemienie przedmiotu wykrywanego ma znaczenie dla pracy
czujnika?
Tak – zwiksza zakres dziaania czujnika. Najwiksz odlego dziaania uzyskuje si, gdy obiekt wykrywany jest przewodnikiem i jednoczenie jest uziemiony. Wówczas dodatkowa pojemno, midzy
obiektem i elektrod, tworzy poczenie równolege z pojemnoci
wasn czujnika.
Jaka jest rola potencjometru w czujniku pojemno?ciowym?
W ukadzie sprzenia zwrotnego, midzy oscylatorem a elektrod,
wystpuje potencjometr, którym mona ustawi próg zadziaania ukadu oscylatora.
Podaj definicj obiektu znormalizowanego dla czujnika pojemno?ciowego.
Jest to obiekt metalowy uziemniony o gruboci 1mm, wykonany ze stali FE360 o przekroju kwadratowym, którego bok równy jest rednicy
czoa czujnika lub równy trzem wartociom Sn, w zalenoci od tego,
która warto jest wiksza.
Jak jest zdefiniowana pewna strefa dzia)ania dla czujnika pojemno?ciowego?
Pewna strefa dziaania Sa jest okrelona jako:
0 <= Sa <= 0.71*Sn.
Od czego zale9y struktura pojemno?ciowa czujnika?

Struktura pojemnociowa czujnika zaley od rodzaju materiau
wykrywanego obiektu i jego uziemienia.
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2.4

Typy czujników pojemnociowych
Zadanie 4 Jakie s$ typowe odmiany czujników pojemno?ciowych?
Czujniki pojemnociowe s zazwyczaj dostpne w postaci cylindrycznych lub prostopadociennych czujników zblieniowych, z czci aktywn na jednym z koców. Wystpuj równie specjalne konstrukcje
elastyczne. Czujniki takie mog by przyklejane do poziomych jak i
zakrzywionych powierzchni.
Jakie s$ typy cylindrycznych czujników pojemno?ciowych?
Czujniki cylindryczne wystpuj w dwóch odmianach. Jedne s ekranowane, tak e maj stref dziaania tylko od czoa czujnika i montuje
si je powierzchniowo w metalu lub tworzywie. Drugie maj dodatkow
stref dziaania w niewielkiej odlegoci od cylindrycznej powierzchni
czujnika. S one stosowane w przypadkach, kiedy czujnik ma kontakt
z medium wykrywanym jak np. pyny czy granulat. Strefa dziaania tych
czujników jest o 50% wiksza, gdy wiksze pole elektryczne czujnika
zamyka si na jego bokach.
Jak mo9na oszacowa rzeczywist$ odleg)o? dzia)ania czujnika?
Dla wyznaczenia rzeczywistej odlegoci dziaania czujnika naley nominaln odlego dziaania Sn pomnoy przez wspóczynnik korekcji,
odpowiedni do rodzaju materiau wykrywanego obiektu. Nominalna odlego dziaania Sn podawana w katalogach odnosi si do znormalizowanego przedmiotu metalowego.
Od czego zale9y odleg)o? wykrywania materia)ów organicznych?
Odlego z jakiej czujnik pojemnociowy wykrywa materiay organiczne, jak: drewno czy ziarno, mocno zaley w duym stopniu od zawartoci wody w tych materiaach. Zwizane to jest z bardzo du wartoci staej dielektrycznej wody (°wody=80).
W jakiej odleg)o?ci od siebie powinny by ustawione dwa czujniki pojemno?ciowe?
Czujniki pojemnociowe powinien by montowane w odlegoci wikszej ni 3 * Sn. W przypadku montau czujników naprzeciw siebie odlego ta powinna by dwa razy wiksza.
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2.5

Kompensacja zakóce
Zadanie 5 Czy wystpuje ró9nica odleg)o?ci prze)$czania w przypadku wykrywania obiektu stalowego i miedzianego?
Nie. W przypadku obiektów z materiaów przewodzcych rodzaj materiau nie ma wpywu na stref dziaania.
Który materia) jest )atwiej wykrywalny: woda czy olej?
Woda. Staa dielektryczna wody wynosi 80 i jest najwiksza dla materiaów nieprzwodzcych. Dla oleju transformatorowego wynosi ona 2,2.
Jaki jest wp)yw zanieczyszczeQ na prac czujnika?
Zabrudzenie czujnika, zmiana wilgotnoci powietrza, lub osadzanie si
na aktywnych powierzchniach czsteczek rosy, moe by przyczyn
jego nieprawidowych reakcji podczas eksploatacji. Zanieczyszczenie
zwiksza pojemno pomidzy elektrod sensora i ekranem.
Czy mo9liwe jest konstrukcyjne ograniczenie wp)ywu zanieczyszczeQ
czujników pojemno?ciowych?
Tak - aby utrzyma sta odlego wykrywania, w przypadku jednorodnego pola zakóce stosuje si dodatkowo elektrod kompensacyjn, poczon z wyjciem oscylatora. Zanieczyszczenie zwiksza pojemno pomidzy elektrod sensora i ekranem. Jednoczenie pojemno pomidzy elektrod sensora i elektrod kompensacyjn generuje
sprzenie kompensacyjne. Jednak w przypadku bezporedniego kontaktu cienkich obiektów z czujnikiem, np. kartka papieru, istnieje niebezpieczestwo, e sygna zakócenia bdzie neutralizowa odczyt
elektrody gównej i nie nastpi przeczenia czujnika.
Jak zapobiega si wp)ywom zewntrznych pól elektrycznych?
W ukadzie detekcji stosuje si filtry interferencyjne, które eliminuj
wpyw zewntrznych pól elektrycznych, jeli pola te nie s zbyt due.
Filtry te mog jednak znacznie obnia maksymaln czstotliwo
przecze, pogarszajc charakterystyk dynamiczn czujnika.
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3

Czujniki ultrad wikowe

3.1

Podstawy fizyczne
Zadanie 1 Na czym polega rozchodzenie si fali d*wikowej w powietrzu?
Rozchodzenie si fali d wikowej zwizane jest z drganiami czsteczek powietrza. Drgajce czsteczki pobudzaj do drga czsteczki
ssiednie, dziki czemu fala d wikowa przemieszcza si w przestrzeni, bez przemieszczania si drgajcych czsteczek. Fale d wikowe mog rozchodzi si w rónych orodkach: gazy, ciecze, ciaa
stae.. W powietrzu fale d wikowe s falami podunymi.
Jak definiuje si d)ugo? fali d*wikowej?
Dugo fali d wikowej jest to dugo drogi, jak fala przebiega w
cigu jednego okresu. Czstotliwo drga okrela si liczb okresów
wystpujcych w cigu jednej sekundy i wyraa si j w hercach [Hz].
Jak mo9na obliczy odleg)o? przeszkody od *ród)a d*wiku?
Znajc prdko d wiku V w powietrzu mona, na podstawie pomiaru
czasu t potrzebnego, aby fala odbita od przeszkody (echo) wrócia do
czujnika, wyznaczy odlego S przeszkody od czujnika ze wzoru:

S= V³t / 2
gdzie:
V ´ prdko rozchodzenia si d wiku w powietrzu (343m/s w 20oC),
t ´ czas od wysania do odebrania ultrad wików w [s],
S ´ odlego midzy czujnikiem a przeszkod w [m].
Na czym polega efekt piezoelektryczny?
Efekt piezoelektryczny polega na powstawaniu adunków elektrycznych w krysztale kwarcu pod wpywem napre. Zjawisko to jest odwracalne, a wiec pod wpywem napicia przyoonego do krysztau
ulega on odksztaceniom. Wasnoci piezoelektryczne wykazuj jeszcze inne materiay np. siarczan litu czy materiay ceramiczne.
Jak zachowuj$ si materia)y piezoelektryczne w wy9szych temperaturach?
Wasnoci piezoelektryczne materiaów piezoelektrycznych zanikaj w
wysokich temperaturach. Maksymalna temperatura dla materiau kwarcowego nie powinna przekracza 2000C, a ceramicznego 1000C.
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Jak generowana jest fala d*wikowa?
Element piezoelektryczny zostaje wprawiony w drgania przez zmiany
przyoonego do niego napicia. Drgania tego elementu przekazywane
s czstkom powietrza lub innego materiau i w ten sposób wzbudzona
zostaje w nim fala. I odwrotnie, jeli drgania czsteczek medium przekazane zostan elementowi piezoelektrycznemu, to pod wpywem doznawanych odksztace na powierzchniach tego elementu powstan
adunki elektryczne. Tak wiec, jeli jest taka potrzeba, to ten sam przetwornik piezoelektryczny suy moe zarówno do wytwarzania, jak i
do odbioru fal.
Jakie pasmo czstotliwo?ci jest wykorzystywane w czujnikach ultrad*wikowych?
W czujnikach ultrad wikowych detekcyjnych sucych do wykrywania przedmiotów stosowane s zwykle czstotliwoci d wiku z zakresu 23 kHz do 400kHz
Jak$ posta ma obszar, w którym wystpuje zwikszona energia fali
d*wikowej?
Obszar rozchodzenia si fali ultrad wikowej jest w znacznym stopniu
rozproszony. Najwiksza energia d wiku wystpuje w pobliu osi
czujnika. Ksztat wizki posiadajcej wystarczajco du energi dla
celów pomiarowych jest zbliony do powierzchni stoka.
Co decyduje o wielko?ci i k$cie sto9ka fali d*wikowej?
Stosownie do potrzeb wytwarzane s przetworniki emitujce fal o rónych ktach tego stoka. S to kty od kilku do kilkudziesiciu stopni.
Zarówno kt jak i posta wizki ultrad wikowej jest okrelona przez
wielko, ksztat i czstotliwo pracy drgajcej powierzchni przetwornika.
Jak mo9na wyznaczy ?rednic sto9ka wi$zki ultrad*wikowej?
rednic stoka wizki ultrad wikowej D, w odlegoci X od czoa
czujnika, mona wyznaczy z zalenoci:
D = 2³X³tan (D/2)
Gdzie:
X – odlego przedmiotu od czujnika
D– kt stoka wizki ultrad wikowej
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3.2

Pomiary czujnikami ultrad wikowymi
Zadanie 2 Jaka jest zasada pracy czujnika ultrad*wikowego?
Typowe czujniki ultrad wikowe pracuj w jednym z dwóch trybów: dyfuzyjnym i przelotowym. Odbicie dyfuzyjne jest metod najbardziej popularn dla czujników ultrad wikowych. Odbita od przedmiotu fala
d wikowa wraca z powrotem do czujnika jako echo. Zalenie od zastosowanego typu wyjcia, wyznaczona na podstawie pomiaru czasu,
odlego jest przeksztacana na prdowy lub napiciowy sygna analogowy, lub na odpowiedni stan wyjcia dwustanowego ON/OFF. Kiedy przedmiot opuci stref pomiarow czujnika jego ukad wyjciowy
wraca do poprzedniego stanu.
Jakie fazy mo9na wyró9ni w pracy czujnika ultrad*wikowego?
W pomiarach ultrad wikowych wystpuj dwie fazy:
- wysyanie wizki ultrad wikowej przez przetwornik w kierunku
przedmiotu,
- wysyanie wizki ultrad wikowej przez wykrywany przedmiot w kierunku przetwornika, przy czym w tym przypadku wizka ta jest echem
sygnau z przetwornika.
Czy nadajnikiem i odbiornikiem fali d*wikowej mo9e by ten sam
przetwornik?
W czujnikach dyfuzyjnych obydwie te funkcje moe spenia ten sam
przetwornik piezoelektryczny. S te konstrukcje czujników dyfuzyjnych, w których kad z tych funkcji wypenia inny przetwornik. W czujnikach przelotowych nadajnik i odbiornik s umieszczone w oddzielnych obudowach. W kadej z tych obudów jest umieszczony osobny
przetwornik piezoelektryczny.
Jakie s$ g)ówne sk)adniki czujnika ultrad*wikowego?
Gównymi skadnikami takiego czujnika s: generator wysokiego napicia, przetwornik piezoelektryczny umieszczony w gowicy czujnika,
ukad przetwarzania sygnau i ukad wyjciowy
Czy czujniki ultrad*wikowe s$ odporne na zak)ócenia zewntrznymi
d*wikami ?
Przetworniki ultrad wikowe generuj fale akustyczne o czstotliwociach lecych, wyra nie poza zasigiem fal syszalnych, czyli powyej 20kHz. Dua czstotliwo pracy przetwornika ultrad wikowego
sprawia, e s one praktycznie odporne na interferencj z d wikami
wystpujcymi w otoczeniu czujnika.
Gdzie znajduj$ zastosowanie czujniki ultrad*wikowe?
Czujniki ultrad wikowe s stosowane do wykrywania przedmiotów,
detekcji poziomów cieczy prze roczystych i nieprze roczystych oraz
pomiarów odlegoci. Znajduj zastosowanie w rodowisku o duym
zapyleniu i w miejscach, gdzie ze wzgldu na znaczne zabrudzenie,
nie jest moliwe zastosowanie czujników optycznych.
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Jak wp)ywaj$ w)asno?ci materia)owe wykrywanych przedmiotów na
czu)o? czujników ultrad*wikowych?
Czuo czujnika jest tym lepsza im wiksza jest gsto przedmiotu
wykrywanego. Wiksza cz fali d wikowej jest wówczas odbijana.
Z tego powodu czujniki ultrad wikowe s szczególnie przydatne do
wykrywania przedmiotów o wysokim akustycznym wspóczynniku odbicia. Takim wspóczynnikiem odbicia odznaczaj si materiay stae,
pynne, lub media typu granulat.
Jaki jest cykl pracy czujnika ultrad*wikowego z jednym przetwornikiem piezoelektrycznym?
Przetwornik wysya cyklicznie impulsy d wikowe. Odstp czasu midzy wygenerowaniem impulsu a zarejestrowaniem echa odbitego od
przedmiotu jest proporcjonalny do aktualnej odlegoci midzy przedmiotem i czujnikiem. Czas trwania impulsu musi by wyra nie krótszy
od czasu potrzebnego na powrót echa. Oczekiwanie na powracajce
echo rozpoczyna si po wysaniu impulsu i trwa a do wysania nastpnego impulsu. Mierzony jest czas po jakim echo powróci do czujnika. Na jego podstawie wyznaczana jest odlego przedmiotu, od
którego echo zostao odbite. W czujnikach detekcyjnych pojawienie si
echa oznacza natomiast wykrycie przedmiotu w polu dziaania czujnika
i powoduje przeczenie stanu wyjcia czujnika.
Jak mo9e by realizowana funkcja eliminacji wp)ywu t)a?
Maksymalny zasig czujnika moe by ograniczany za pomoc odpowiedniego potencjometru. Dziki temu przedmioty umieszczone poza
tym ograniczeniem nie bd wykrywane W ten sposób realizowana
jest funkcja wygaszania ta.
Z czym zwi$zane jest wystpowanie martwej strefy?
Istnienie martwej strefy jest wynikiem penienia przez przetwornik
zarówno funkcji generatora d wiku jak i odbiornika. Przetwornik jest
gotowy do odbierania echa dopiero po zakoczeniu wysyania impulsu
d wiekowego. Wielko martwej strefy zaley od zasigu i wielkoci
czujnika. Krótsze czujniki o maym zasigu maj mniejsze martwe
strefy ni czujniki o wiekszym zasigu.
Czy w czujnikach ultrad*wikowych jest mo9liwo? ustawiania dolnej
granicy zasigu?
Moliwo nastawiania dolnej granicy zasigu maj tylko niektóre odmiany czujników. Uzyskuje si wówczas dodatkowo stref zablokowan, pozwalajc bardzo precyzyjnie zdefiniowa stref aktywn, w której przedmioty bd wykrywane. Zdefiniowanie strefy zablokowanej
zapobiega wykryciu przedmiotu znajdujcego si w tej strefie.
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O jakich k$tach sto9ka wi$zki ultrad*wiekowej wytwarzane s$ czujniki?
W zalenoci od przeznaczenia wytwarzane s czujniki o bardzo
zrónicowanych ktach stoka wizki ultrad wiekowej od 3 do
kilkudzisiciu stopni. Kt ten powinien by dobierany tak, aby obj
podany fragment wykrywanej powierzchni, niechciane za cele aby
byy ignorowane.
Co jest standardowym przedmiotem przy okre?laniu zasigu czujnika
ultrad*wikowego?
Standardowym przedmiotem jest metalowa pytka kwadratow o
gruboci 1 mm odbijajaca fal ultrad wiekow. Pytka ta powinna by
ustawiona pionowo do osi fali d wikowej. Jej wielko zaley od
zasigu czujnika i tak: dla czujników o krótkim zasiegu do 300mm
moe to by pytka o boku 10mm, a dla czujników o zasiegu powyej
800mm pytka o boku 100mm. Przedmioty o innych wymiarach,
ksztatach oraz wasnociach mog nie gwarantowa uzyskania w
pomiarach katalogowej wartoci zakresu wykrywania.
Jaka jest zasada pracy przelotowego czujnika ultrad*wikowego?
W czujnikach przelotowych przetwornik ultrad wikowy generuje fal
d wikow w kierunku odbiornika umieszczonego w niezalenej
obudowie. Przedmiot przerywajc fal d wikow powoduje
przeczenie wyjcia czujnika.
Jaka fala d*wiekowa jest generowana przez czujniki przelotowe?
W przelotowych czujnikach ultrad wikowych, w przeciwiestwie do
czujników dyfuzyjnych, przetwornik generuje cig fal d wikow i
nie wystpuje tutaj tzw. matrwa strefa.
Gdzie znajduj$ zastosowanie ultrad*wikowe czujniki przelotowe?
Ultrad wikowe czujniki przelotowe s stosowanie do wykrywania nie
tylko przedmiotów odbijajcych d wik, ale zwaszcza do wykrywania
przedmiotów porowatych rozpraszajacych lub pochaniajacych d wik,
a take przedmiotów o ksztatach trudnych do wykrycia przez czujniki
dyfuzyjne.
Które czujniki charakteryzuj$ si wiksz$ czstotliwo?ci$ prze)aczeQ
wyj?cia – przelotowe czy dyfuzyjne?
Maksymalna czestotliwo przecze stanu wyjcia czujników
przelotowych jest wysza ni dyfuzyjnych i moe osiga do 200 Hz.
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3.3

Zakócenia pracy czujników ultrad wikowych
Zadanie 3 Które czynniki fizyczne mog$ zak)óca prac czujników ultrad*wikowych?
Praca czujników ultrad wikowych mog zakóca: zmiany temperatury powietrza w pobliu przedmiotów wykrywanych, zmiany cinienia
powietrza, intensywne ruchy powietrza (wiatr), a take pochanianie
d wiku przez niektóre materiay, znajdujce si w pobliu przedmiotu
wykrywanego.
Jaki wp)yw ma temperatura na prac czujników ultrad*wikowych?
Przyrosty temperatury w strefie dziaania czujnika, przez przedmiot
emitujcy znaczne iloci ciepa moe utworzy stref o zmiennej temperaturze, która zmienia czas propagacji fali i w ten sposób zmniejsza
pewno dziaania czujnika. Wzrost temperatury moe spowodowa,
e odlego przedmiotu bdzie wykrywana jako mniejsza. Wzrost
temperatury powietrza o 20°C prowadzi do wzrostu zakresu czujnika o
kilka procent a odczytywana odlego przedmiotu jest wtedy
zaniona.
Które czynniki monta9owe mog$ zak)óca prac czujników ultrad*wikowych?
Czujniki ultrad wikowe s szczególnie przydatne do wykrywania
twardych przedmiotów z pask powierzchni, prostopad do osi wykrywania. Wszystkie odstpstwa od tego mog by przyczyn zakóce pracy czujnika. Moe to by ktowe pooenie czoa przedmiotu
wzgldem osi czujnika, ksztat przedmiotu niekorzystnie odbijajcy fal
d wikow, pofalowane powierzchnie pynów oraz wzajemne oddziaywanie czujników.
Czy czujniki ultrad*wikowe mog$ wzajemnie zak)óca swoj$ prac?
Jeli czujniki montowane s zbyt blisko siebie, to odbita fala d wikowa, wyemitowana przez jeden czujnik, moe dotrze do drugiego i
wywoa w nim nieuzasadnione przeczenie wyjcia. Aby tego unikn, konieczne jest, przestrzeganie zalecanych minimalnych odlegoci midzy czujnikami
Jak mo9na unikn$ wzajemnej interferencji blisko po)o9onych czujników ultrad*wikowych?
Zsynchronizowanie dwóch lub wikszej liczby czujników, przez odpowiednie poczenie ich wyj, pozwala na montowanie ich nawet bardzo blisko siebie, bez powodowania wzajemnej interferencji. Zsynchronizowane czujniki wysyaj sygnay jednoczenie i funkcjonuj jak
jeden czujnik o rozszerzonym stoku akustycznym, wykrywajcy ten
sam przedmiot.
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3.4

Specjalne czujniki ultrad wikowe
Zadanie 4 Jaka jest zasada dzia)ania czujników ultrad*wikowych?
Ultrad wikowe czujniki refleksyjne wspópracuj z reflektorem. Rol
reflektora moe peni dowolna paska i tward powierzchnia. Pomiar
bazuje na rónicy pomidzy czasem powrotu fali d wikowej odbitej
od wykrywanego przedmiotu a czasem powrotu fali odbitej od
reflektora. Fala d wikowa odbita od przedmiotu musi wróci do
czujnika w ustalonym czasie, krótszym ni odbita od reflektora.
Nastpi wówczas przeczenie stanu wyjcia czujnika
Które czujniki mog$ wykrywa ca)kowite przerywa wi$zki ultrad*wikowej?
Cakowite przerywa wizki ultrad wikowej mog wykrywa czujniki
przelotowe i refleksyjne. Czujniki refleksyjne wykrywaj tez przedmioty
pochaniajace lub odbijajce d wik w innym kierunku. Przerwanie
wizki, czyli wykrycie przedmiotu, powoduje równie przeczenie
stanu wyjcia na OFF. Czujniki refleksyjne s szczególnie przydatne
do wykrywania materiaów pochaniajcych w duym stopniu d wik
jak: bawena, pianka, materiay tekstylne.
Jak pracuj$ czujniki ultrad*wikowe z dwoma przetwornikami w jednej
obudowie?
Czujniki z dwoma przetwornikami w jednej obudowie mog pracowa
w trybie dyfuzyjnym i trybie refleksyjnym z reflektorem. Jeden z przetworników peni funkcje nadajnika a drugi odbiornika fali ultrad wikowej. Pozwalaj one wykrywa niewielkie przedmioty z bardzo maej
odlegoci, poniewa odbiornik nie musi oczekiwa na zakoczenie
wysyania impulsu generowanego przez nadajnik. Wymagana jest jednak synchronizacja pracy obydwu przetworników.
Czy do pomiaru odleg)o?ci potrzebne s$ specjalne konstrukcje czujników ultrad*wikowych?
Wikszo czujniki ultrad wikowych wyposaona jest zarówno w wyjcia dwustanowe jak i analogowe. Gdy zadaniem czujnika s pomiary
odlegoci wykorzystywane jest wyjcie napiciowe lub prdowe. Wielko napicia lub prdu wyjciowego jest proporcjonalna do mierzonej
odlegoci.
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4

Czujniki fotoelektryczne

4.1

Elementy fotoelektryczne

4.1.1

Podstawy fizyczne
Zadanie 1 Jakie zakresy promieniowania elektromagnetycznego wykorzystywane
s$ w czujnikach fotoelektrycznych?
W czujnikach fotoelektrycznych najczciej stosowane jest wiato widzialne czerwone lub te podczerwie. wiato widzialne to ta cz
promieniowania elektromagnetycznego, która jest odbierana przez oko
ludzkie. Zawiera si ona w przyblieniu w zakresie dugoci fal 380770 nm. Fale o dugoci powyej 770nm, zalicza si ju do promieniowania podczerwonego.
Jak ?wiat)o odbija si od powierzchni?
Sposób odbijania si wiata od rónych powierzchni zaley od ich
wasnoci refleksyjnych jak: chropowato, struktura, kolor, poysk. Dla
powierzchni metalowych lustrzanych lub luster, wystpuje odbicie kierunkowe, przy którym kt odbicia jest równy ktowi padania wiata.
Od powierzchni chropowatych wiato odbija si we wszystkich kierunkach. Jest ot odbicie rozproszone. Powierzchnie o maej chropowatoci, lecz nie lustrzane mog odbija wiato czciowo w sposób kierunkowy, a czciowo w sposób rozproszony. Odbicie takie kierunkowo-rozproszone wystpuje tylko przy okrelonych ktach padania
promieni wiata na powierzchni.
Na czym polega refrakcja ?wiat)a?
Refrakcja jest to zaamanie wiata przy jego przejciu pomidzy
orodkami o rónej gstoci. W szczególnych przypadkach, zamiast
zaamania moe nastpi cakowite wewntrzne odbicie wiata od
powierzchni oddzielajcej oba orodki.
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4.1.2

Nadajniki (emitery) i fotodetektory (odbiorniki)
Zadanie 2 Jakie *ród)a ?wiat)a (emitery) stosuje si w czujnikach fotoelektrycznych?
W czujnikach fotoelektrycznych stosowane s trzy rodzaje róde wiata (emiterów). S to diody elektroluminescencyjne LED emitujce promieniowanie w zakresie widzialnym, diody elektroluminescencyjne
emitujce promieniowanie podczerwone IR o dugoci fali powyej 780
nm i lasery póprzewodnikowe LD, pracujce w zakresie wiata widzialnego lub podczerwieni.
Na czym polega zjawisko elektroluminescencji?
Zjawisko elektroluminescencji polega na emitowaniu przez
póprzewodnik promieniowania elektromagnetycznego pod wpywem
czynnika pobudzajcego, którym jest prd elektryczny dostarczony z
zewntrz.
Od czego zale9y intensywno? ?wiecenia diody LED?
Intensywno wiecenia diody LED zaley od wartoci prdu doprowadzonego do niej. Zaleno ta jest liniowa w duym zakresie zmian
prdu przewodzenia.
Od czego zale9y barwa ?wiat)a emitowanego przez diody LED?
Barw wiecenia diody LED wyznacza dominujca dugoci fali wietlnej, która zaley od rodzaju materiau póprzewodnikowego. Materia
póprzewodnikowy moe mie róny skad i domieszki, powodujce
wiecenie okrelonym kolorem. Najczciej stosowane jest wiato
czerwone, rzadziej niebieskie i biae.
Kiedy korzystne jest stosowanie czujników z emiterem ?wiat)a widzialnego a kiedy z emiterem podczerwieni?
wiato widzialne uatwia odpowiednie ustawienie czujnika, natomiast
impulsy podczerwieni, s preferowane ze wzgldu na may pobór mocy, dokadno i moliwo detekcji przy wikszych odlegociach.
Jak$ rol spe)niaj$ soczewki zamykaj$ce obudow diody LED?
Wizka wiata emitowanego przez diod ma spor rozbieno i wymaga skupienia. Dlatego obudowy diód LED zawieraj dodatkowo soczewki skupiajce strumie wietlny. Pozwala to uzyska optymalny
ksztat charakterystyki ktowej promieniowania.
Jakie zalety maj$ emitery laserowe w stosunku do diod LED?
wiato lasera, w odrónieniu od diody LED, jest prawie równoleg
wizka wiata. Przy duych zakresach pomiarowych bardzo uatwia to
poprawne ustawienie emitera wzgldem celu. Czujniki z laserowymi
emiterami s szczególnie przydatne do wykrywania maych przedmiotów lub do dokadnego ich pozycjonowania.

26

Komponenty mechatroniczne - Instrukcja
Minos
Czym ró9ni si charakterystyka diody laserowej i diody LED?
Intensywno wiata laserowego jest kilkakrotnie wiksza ni diody
LED. Ponadto wiato laserowe jest wiatem praktycznie jednej dugoci fali, podczas gdy dioda LED generuje wiato bardzo rozproszone.
Jakie s$ rodzaje i jak$ role pe)ni$ fotodetektory w czujnikach fotoelektrycznych?
Póprzewodnikowe fotodetektory przetwarzaj energi wietln wypromieniowan przez emiter na energi elektryczn. S to najczciej
póprzewodnikowe fotodiody, fotodetektory liniowe PSD i CCD oraz fototranzystory.
Jak definiuje si szybko? odpowiedzi fotodetektora na impuls ?wietlny?
Szybko odpowiedzi fotodetektorów na impuls wiata, okrela si jako czas narastania fotoprdu od 0,1 do 0,9 wartoci maksymalnej. Podobnie czas opadania jest czasem zmiany z 0,9 do 0,1 maksymalnej
wartoci fotoprdu.
Jakie s$ ró9nice w w)asno?ciach pomidzy typow$ fotodiod$ a fotodiod$ PIN?
Dla typowej fotodiody grubo absorbera jest znacznie mniejsza od
gbokoci wnikania fotonów w póprzewodnik. Powoduje to, e sprawno fotodiody nie jest dua, co ogranicza warto generowanego fotoprdu. Prd ten jest wikszy w fotodiodzie PIN dziki dodatkowej
warstwie, zwikszajcej grubo obszaru, w którym istnieje pole elektryczne. Typowy czas narastania impulsu, stanowicego odpowied
prdow na krótki impuls wiata, jest dla fotodiody PIN krótszy ni dla
zwykej fotodiody oraz sprawno fotodiody PIN jest wiksza.
Na jakiej podstawie liniowy fotodetektor PSD wyznacza po)o9enie
plamki ?wietlnej?
Fotodetektor liniowy PSD jest w istocie fotodiod PIN w ksztacie podunej linijki wystawiona na dziaanie wiata. Posiada dwa symetryczne obwody prdowe. Przesunicie plamki ze rodka wiatoczuej
linijki spowoduje zmniejszenie prdu w jednym obwodzie a równoczenie zwikszenie prdu w drugim obwodzie. Mierzc zatem stosunek
prdów pyncych przez obydwa obwody elektryczne mona wyznaczy liniowe pooenie maksimum natenia wiata.
Czy liniowy fotodetektor CCD jest bardziej odporny na zak)ócenia ni9
fotodetektor PSD?
Detektor liniowy CCD jest bardziej odporny na zakócenia spowodowane przypadkowymi lub wtórnymi odbiciami wiata ni detektor PSD,
gdy reaguje on tylko na intensywno wiata a nie na ilo wiata,
jak ma to miejsce w PSD. Typowa cyfrowa matryca CCD stanowi regularn struktur liniow zoon ze wiatoczuych komórek (pikseli) o
wyjciu skadajcym si z dyskretnych napi, reprezentujcych intensywno wiata padajcego na kady piksel detektora.
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Czym ró9ni si konstrukcja tranzystora od fototranzystora?
Konstrukcja fototranzystora jest podobna do konstrukcji zwykego tranzystora wzmacniajcego, z tym e obudowa umoliwia dodatkowo
owietlenie odpowiedniego obszaru póprzewodnika (obszaru jego bazy). Ponadto zapewnia on jednoczesne oddziaywanie na prd wyjciowy promieniowania jak i sygnaów elektrycznych. Fototranzystor
jest detektorem o czuoci wielokrotnie wikszej ni czuo fotodiody,
poniewa prd wytworzony pod wpywem promieniowania wietlnego
jest w fototranzystorze dodatkowo wzmacniany. Jednak jego czstotliwo graniczna jest znacznie mniejsz ni fotodiody.
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4.2

Podstawowe rodzaje czujników
Zadanie 3 Jaka jest zasada pracy czujnika przelotowego?
W czujnikach o dziaaniu przelotowym wizka wiata wysyana jest
bezporednio z nadajnika do odbiornika, umieszczonych wspóosiowo
w oddzielnych obudowach. Wykrywane obiekty, pojawiajce si miedzy nadajnikiem a odbiornikiem, przerywaj bieg promieni wietlnych
co powoduje przeczenie stanu wyjcia odbiornika.
Jakie w)a?ciwo?ci maj$ czujniki przelotowe?
Maj one najdusze strefy dziaania (ponad 50m), w porównaniu z innymi odmianami czujników. S jednak bardzo mao wraliwe na trudne
warunki zewntrzne jak: kurz w powietrzu, brud na soczewkach, para
albo mga.
Jakie przedmioty mog$ by wykrywane czujnikami przelotowymi?
Materia wykrywanego obiektu nie ma adnego znaczenia. Mog to
by powierzchnie malowane, póprze roczyste, prze roczyste, chropowate, gadkie, metalowe, plastikowe itp. Aby nastpio wykrycie
przedmiot musi przysoni co najmniej 50% strumienia wiata, emitowanego przez nadajnik.
Jaka jest zasada pracy czujnika refleksyjnego?
W czujnikach refleksyjnych nadajnik i odbiornik umieszczone s w jednej obudowie. W takim rozwizaniu wiato wysyane przez nadajnik
musi zosta odbite od dodatkowej powierzchni, aby mogo powróci do
odbiornika. Rol takiej powierzchni speniaj reflektory lub specjalne
tamy odbijajce. Przedmiot poruszajcy si w kierunku wizki wiata
rozprasza j, zatem wizka nie wraca do odbiornika. Sygnalizowane to
jest przeczeniem stanu wyjcia czujnika.
Jak s$ zbudowane reflektory i ta?my odbijaj$ce?
Reflektor jest zbiorem ukadów, z których kady utworzony jest z
trzech prostopade do siebie ustawionych luster. Zgodnie z prawami
odbicia wiata, promie wchodzcy do tego ukadu jest cakowicie odbijany przez wszystkie trzy powierzchnie luster i wychodzi równolegle
do promienia padajcego. Reflektor taki daje gwarancj, e wiato
wyemitowane z czujnika wróci do odbiornika, jeli na drodze promieni
nie pojawi si jaka przeszkoda.
Od czego zale9y efektywny strumieQ ?wiat)a dla czujnika refleksyjnego?
Efektywny strumie wiata zaley od rednicy soczewek w nadajniku i
odbiorniku czujnika oraz od wielkoci powierzchni reflektora.
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Jaka jest zasada pracy czujnika dyfuzyjnego?
Czujniki dyfuzyjne su do bezporedniego wykrywania przedmiotów.
Nadajnik i odbiornik wiata umieszczone s w jednej obudowie. Nadajnik emituje wiato, które odbite od wykrywanego przedmiotu trafia
do odbiornika i w efekcie tego generowany jest sygna wykrycia celu.
Jakie w)a?ciwo?ci maj$ czujniki dyfuzyjne?
Czujniki dyfuzyjne maj niewielki zasig roboczy w granicach do
100mm. Przedmioty lub to znajdujce si poza tym zasigiem nie s
wykrywane, co sprawia, e pewne zakócenia s tumione. Wpyw na
zasig roboczy ma kolor i typ powierzchni wykrywanego przedmiotu.
Wspóczynnik odbicia wiata od przedmiotu moe zmienia si w szerokich granicach. Lnice powierzchnie mog sprawi, e wykrycie
waciwego celu moe okaza si bardzo trudne. Ponadto czoo czujnika musi by moliwie dokadnie równolege do powierzchni celu odbijajcego wiato. Przedmioty ciemne lub matowe mog pochon
wikszo wiata a pozostaa odbita ilo wiata moe nie wystarczy
do wykrycia celu.
Jak wyznaczana jest maksymalna odleg)o? wykrywana dla czujników
dyfuzyjnych?
Do wyznaczenia maksymalnej odlego wykrywania czujnika dyfuzyjnego stosuje si skalibrowan rozpraszajc powierzchni celu, któr
jest arkusz biaego papieru lub papier firmy Kodak, odbijajcy okoo
90% strumienia wiata. Dla powierzchni bardziej pochaniajcych
wiato odlego ta ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
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4.3

Przetwarzanie sygnaów
Zadanie 4 Jakie mog$ by *ród)a zak)óceQ poprawnej pracy czujników fotoelektrycznych?
Czujniki fotoelektryczne s wraliwe na zakócenia spowodowane interferencj optyczn, wywoan oddziaywaniem zewntrznych róde
wiata, naturalnych jak i sztucznych. Promieniowanie tych róde, docierajce do odbiornika, moe spowodowa bdne sygnay wyjciowe
z czujnika. Aby ograniczy prawdopodobiestwo bdnych reakcji,
czujniki s wyposaane w ukady eliminujce, w pewnym zakresie, tego typu zakócenia i szumy oraz ukady dostrajajce odpowiednio czuo czujnika. Dodatkowe problemy moe stanowi olej, py, brud zalegajcy na powierzchniach wykrywanych przedmiotów lub na soczewkach nadajnika i odbiornika.
Które typy czujników s$ najbardziej podatne na interferencj optyczn$?
Czujniki dyfuzyjne s najbardziej podatne na zakócenia spowodowane
interferencj optyczn. Dotyczy to zarówno wiata naturalnego i wiata sztucznego o staym nateniu , jak i wiata migajcego.
Jakie korzy?ci wynikaj$ z pracy czujników ze ?wiat)em modulowanym?
Praca czujnika ze wiatem modulowanym oznacza, e wiato emitera
jest wczane tylko na krótki okresu czasu. Takie czujniki s mniej czue na otaczajce wiata, zwiksza si maksymalny zakres dziaania
czujnika i wydua si czas ycia diod LED.
Na czym polega polaryzacja ?wiat)a?
Polaryzacja wiata polega na cakowitym lub czciowym uporzdkowaniu drga fali wietlnej. Gdy wiato nie jest spolaryzowane, drgania
pola elektrycznego i magnetycznego odbywaj si w wielu kierunkach,
natomiast w przypadku wiata spolaryzowanego, drgania te odbywaj
si tylko w jednym kierunku.
W jakim celu stosuje si w czujnika fotooptycznych ?wiat)o spolaryzowane?
wiato spolaryzowane pozwala rozróni wiato odbite od elementu
wykrywanego w ród innych odbieranych sygnaów wietlnych.
Jak realizowana jest polaryzacja ?wiat)a?
Do polaryzacji wiata su filtry polaryzacyjne pionowe i poziome.
wiato naturalne niespolaryzowane, po przejciu przez taki filtr staje
si wiatem spolaryzowanym w paszczy nie pionowej lub poziomej.
Tak spolaryzowane wiato atwo jest zatrzyma lub przepuci stawiajc na jego drodze drugi filtr polaryzacyjny.
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Jak ?wiat)o spolaryzowane odbija si od powierzchni przedmiotów?
Odbicie wiata spolaryzowanego od powierzchni rozpraszajcej niszczy polaryzacj. Odbicie za spolaryzowanego wiata od powierzchni
lustrzanej nie niszczy polaryzacji, moe jedynie zmieni kierunek polaryzacji. Wanie ukad trzech luster (reflektor) nie niszczy polaryzacji
tylko zmienia ja np. z poziomej na pionow.
Jak nale9y rozumie pojcie „margines dzia)ania” czujnika fotooptycznego?
Margines dziaania okrela ile razy ilo wiata padajcego na odbiornik czujnika jest wiksza od iloci wiata niezbdnej dla przeczenia
stanu wyjcia czujnika. Czujniki wyposaa si w diody sygnalizujce,
czy w danej chwili ilo wiata padajcego na odbiornik gwarantuje
pewn prac czujnika. Zmniejszenie iloci wiata moe nastpi np. z
powodu zabrudzenia czujnika, innego rozpraszania wiata przez wykrywany przedmiot lub te starzenia si emitera.
Jak$ powinno si zapewni nadwy9k ?wiat)a, aby gwarantowa)a poprawn$ prac czujnika fotooptycznego?
Aby dysponowa pewn rezerw warto tego marginesu powinna by
zawsze wiksza od 1 - co oznacza, e rzeczywista ilo padajcego
wiata przekracza minimalny poziom wymagany do przeczenia stanu wyjcia. Im ta nadwyka bdzie wiksza tym praca czujnika bdzie
bardziej niezawodna. W warunkach maego prawdopodobiestwa zabrudzenia soczewek czy reflektora minimalny margines dziaania nie
powinien by mniejszy od 1.5. W warunkach rodowiska bardzo zabrudzonego i przy ograniczonych moliwociach czyszczenia soczewek minimalny margines dziaania powinien przekracza nawet 50.
Co oznacza „martwa strefa” czujnika fotooptycznego?
Wystpowanie martwej strefy w czujnikach fotooptycznych oznacza,
e jest pewien obszar w pobliu czoa czujnika, w którym przedmioty
nie mog by wykrywane. Ma to zwizek z konstrukcj czujników refleksyjnych i dyfuzyjnych, w których emiter i odbiornik umieszczone s
w jednej obudowie. Im ta strefa jest mniejsza tym czujnik jest bardziej
uniwersalny. Czujniki przelotowe, w których emiter i odbiornik ustawione s naprzeciw siebie nie posiadaj martwej strefy
Co to jest czas reakcji czujnika fotooptycznego?
Czas reakcji jest czasem liczonym od pojawienia si wizki wiata
midzy emiterem i odbiornikiem, do zmiany stanu wyjcia przecznika. Znajomo czasu reakcji moe pomóc w okreleniu, jak dugo poruszajcy si przedmiot musi pozostawa w polu widzenia czujnika,
aby zosta wykryty przez czujnik - czyli z jak maksymalnie prdkoci
moe si porusza lub te jak due odstpy midzy kolejnymi przedmiotami musz by przewidziane.
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4.4

Specjalne rodzaje czujników
Zadanie 5 Co ró9ni czujnik refleksyjny z polaryzacj$ od typowego czujnika refleksyjnego?
W czujnikach refleksyjnych wykorzystujcych zjawisko polaryzacji,
wiato emitera kierowane przez filtr polaryzacji poziomej na reflektor z
potrójnymi lustrami. Reflektor zmieniaj polaryzacj promieni wiata o
900. Cz odbitych od reflektora promieni wiata dociera do odbiornika przechodzc przez drugi filtr o polaryzacji pionowej. Filtry s dobrane i ustawione tak, e tylko wiato odbite od reflektora dociera do odbiornika a nie wiato odbite od innych przedmiotów znajdujcych si w
zasigu czujnika. Typowy czujnik nie posiada filtrów. Jest zatem naraony na zakócenia od innych promieni wietlnych.
Jakie s$ mo9liwo?ci eliminacji wp)ywu t)a i pierwszego planu?
Najprostszym sposobem eliminacji wpywu ta i pierwszego planu jest
ograniczenie obszaru aktywnego, przez doprowadzenie do przecicia
si osi optycznych nadajnika i odbiornika. Realizowane jest przez mechaniczn zmian ustawienia soczewek lub zmian kta ustawienia
odbiornika. Jeszcze bardziej skuteczn jest metoda elektronicznej eliminacji wpywu ta, w której czujnik widzi to, ale potrafi je zignorowa.
Przykadem takich rozwiza moe by czujnik dyfuzyjny z dwoma
odbiornikami wiata lub czujnik triangulacyjny wyposaony w kamer
CCD bd przetwornik PSD.
W jakim trybie mog$ pracowa czujniki z elektroniczna eliminacj$ zak)óceQ?
Czujniki z elektroniczn eliminacj zakóce mog pracowa w jednym
z trzech trybów:
- zabezpieczenie przed wykryciem obiektu znajdujcego si poza obszarem wykrywania (to),
- zabezpieczenie przed wykryciem obiektu znajdujcego si przed
ustalonym obszarem wykrywania (pierwszy plan),
- wykrywanie tylko obiektu znajdujcego si w zdefiniowanym obszarze (funkcja okna).
Jakie odbiorniki ?wiat)a s$ stosowane w czujnikach triangulacyjnych?
W czujnikach triangulacyjnych, jako odbiorniki wiata, mog by stosowane fotodetektory liniowe PSD lub liniowe kamery CCD. Dziki tym
odbiornikom czujniki te, oprócz funkcji wykrywania przedmiotów, mog
mierzy równie odlego przedmiotu od czujnika.
Na czym polega autokolimacja?
Autokolimacja polega na samoczynnym przeksztacaniu rozbienej
wizki wiata w wizk równoleg. Ma to, nawet przy maej rednicy
wizki, zapewni wystarczajc ilo wiata kierowan na odbiornik.
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Jakie dodatkowe cechy posiadaj$ czujniki refleksyjne z autokolimacj$?
Wykorzystanie zjawiska autokolimacji w czujnikach refleksyjnych pozwala wykrywa przedmioty znajdujce si bardzo blisko czujnika, w
tzw. martwej strefie, jak i przedmioty prze roczyste.
Jak zbudowane s$ ?wiat)owody?
wiatowód posiada rdze ze szka lub tworzywa sztucznego, otoczony paszczem z innego szka lub tworzywa sztucznego o mniejszym
wspóczynniku zaamania wiata oraz warstw ochronn.
Na czym polega efekt ca)kowitego odbicia w ?wiat)owodzie?
Cakowite wewntrzne odbicia wystpuje, gdy wiato pada na granic
dwóch orodków o rónych wartociach wspóczynnika zaamania
wiata. Cakowite wewntrzne odbicie oznacza, e 100% energii
wizki wietlnej, po odbiciu od granicy rdzenia z paszczem, wraca do
wiatowodu. Promie wiata bdzie odbity tylko wtedy od warstwy
granicznej, gdy wspóczynnik zaamania wiata w rdzeniu bdzie
wikszy ni w paszczu.
Dlaczego w praktyce ?wiat)owody nie mog$ by nieskoQczenie d)ugie?
Teoretycznie intensywno wiata nie jest osabiana przez odbicia,
wewntrzne w wiatowodzie. Jednake zanieczyszczenia i mae wady, zarówno w materiale rdzenia jak i w warstwie granicznej, ograniczaj dugo wiatowodu, przy której wiato jest jeszcze skutecznie
przenoszone.
Jakie s$ ró9nice pomidzy ?wiat)owodami szklanymi i plastikowymi?
Szklane wiatowody s trwalsze ni plastikowe i w wykonaniu stano
o
dardowym wytrzymuj temperatur do 250 C, a plastikowe okoo 70 C
wiatowody plastikowe s natomiast bardziej trwae, tasze i atwiej
jest je skraca przez obcicie koców. wiatowody plastikowe maj
jednak ma sprawno przy transmisji promieni podczerwonych. W
konsekwencji, wókna szklane stosowane s dla wiata widzialnego i
podczerwieni, a wiatowody plastikowe tylko dla transmisji wiata widzialnego.
Jaka jest zasada pracy czujnika ?wiat)owodowego?
Zasada dziaania fotoelektrycznych czujników ze wiatowodami jest
taka sama jak innych czujników fotoelektrycznych. Rónica polega tylko na tym, e wiato transportowane jest przez wiatowód. Metalowe
zakoczenie wiatowodu s bardzo mae (rzdu kilku mm) i dziki temu mog by umieszczane w trudno dostpnych miejscach, z dala od
optoelektronicznych obwodów czujnika, umieszczonych w osobnym
wzmacniaczu.
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4.5

Technika pocze
Zadanie 6 Jakie tryby pracy s$ charakterystyczne dla czujników fotoelektrycznych?
Czujniki fotoelektryczne mog pracowa w trybie ciemnym (DO) lub w
trybie jasnym (LO). W trybie ciemnym wyjcie czujnika jest aktywne
(ON), gdy wiato emitera nie dociera do odbiornika. Odpowiada to sytuacji „wyjcie normalnie otwarte NO” w czujnikach indukcyjnych i pojemnociowych. W trybie jasnym wyjcie jest aktywne, kiedy wiato
dociera z emitera do odbiornika.
Od czego zale9y kszta)t i wielko?ci strefy prze)$czania stanu wyj?cia
czujnika.?
Aby nastpio przeczenie stanu wyjcia to wykrywany przedmiot musi znajdowa si w strefie przeczania. Kady czujnik fotoelektryczny
posiada charakterystyczn dla siebie stref przeczania stanu wyjcia. Wielko oraz ksztat tej strefy zaley od rednicy wizki wiata
wysyanego przez emiter oraz odlegoci wykrywanego obiektu od
czujnika. W przypadku czujników przelotowych istotna jest gównie odlego odbiornika wiata od emitera.
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5

Czujniki magnetyczne

5.1

Podstawy teoretyczne

5.1.1

Pole magnetyczne
Zadanie1 Co mo9e by *ród)em pola magnetycznego jak biegn$ linie tego pola?
ródem pola magnetycznego mog by: magnes stay, zwojnica i
kady przewodnik, przez który pynie prd. Linie si pola magnetycznego s liniami zamknitymi i biegn zawsze od bieguna N do bieguna
S.
Jakie wielko?ci fizyczne charakteryzuj$ pole magnetyczne?
Wielkociami charakteryzujcymi pole magnetyczne s:
- natenie pola magnetycznego H (wyraone w A/m),
- indukcja pola magnetycznego B (wyraona w teslach – T),
- wzgldna przenikalno magnetyczna Pr.
Jaki jest podzia) materia)ów z uwagi na ich w)asno?ci magnetyczne?
Stosownie do wasnoci magnetycznych wyraonych przez wzgldn
przenikalno magnetyczn materiau Pr dziel si one na: diamagnetyki, paramagnetyki - i ferromagnetyki. Do diamagnetyków (Pr <1) nieprzyciganych przez magnesy nale m.in. szko i bizmut. Paramagnetyki (Pr nieco >1) to np. aluminium, platyna, cyna. Najwaniejsz
grup stanowi ferromagnetyki (Pr >>1), dla których przenikalno
magnetyczna jest bardzo dua. Dla czystego elaza moe ona wynosi nawet kilka tysicy, w zalenoci od natenia pola magnetycznego.
Na czym polega zjawisko namagnesowania w ferromagnetykach?
Namagnesowanie ferromagnetyków nastpuje w wyniku oddziaywania na niego zewntrznego pola magnetycznego. Zewntrzne pole
magnetyczne zmienia nieuporzdkowan orientacj domen magnetycznych na uporzdkowan. Domeny magnetyczne s to bardzo mae
obszary w strukturze materiaów o okrelonym kierunku namagnesowania. Po ich uporzdkowaniu, w zewntrznym polu magnetycznym,
materia uzyskuje wasnoci magnesu. Ferromagnetykami s np. stopy
elaza.
Co to s$ materia)y magnetycznie mikkie i magnetycznie twarde?
Ferromagnetyki twarde charakteryzuj si szerok histerez. Nale
do nich: stopy Fe-Co, Ni-Co i ferryty twarde. Oznacza to, e ferromagnetyk trudno si magnesuje i rozmagnesowuje. Wykonuje si z nich
magnesy stae. Ferromagnetyki mikkie o wskiej histerezie szybko
si magnesuj i rozmagnesowuj. Mog by stosowane na rdzenie
magnetyczne. Materiaami magnetycznie mikkimi s np. elazo, stopy
Fe-Si, Fe-Al, ferryty mikkie i stopy amorficzne.
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5.1.2

Kontaktron
Zadanie 2 Jak zbudowany jest kontaktron?
Kontaktron skada si z hermetycznej baki szklanej, w której w atmosferze gazu obojtnego lub w próni, zatopione s dwie cienkie
blaszki z materiau ferromagnetycznego. Aby polepszy prac styków i
uzyska stabiln charakterystyk pracy, koce styków pokrywa si
warstw metalu szlachetnego takiego jak: ruten, rod lub zoto.
W jakim celu stosowane s$ dodatkowe zabezpieczenia kontaktronu?
Gdy styki kontaktronu rozwieraj lub zwieraj wielokrotnie obwód elektryczny, przez który pynie prd, mog pojawi si przebicia elektryczne midzy stykami. Moe to doprowadzi do pogorszenia jakoci kontaktronu, a nawet jego uszkodzenia.
Jaka jest maksymalna czstotliwo? prze)$czeQ kontaktronu?
Maksymalna czstotliwo przecze kontaktronów zaley od ich konstrukcji i wasnoci materiaowych. Zwykle nie przekracza ona 200 250 Hz.
Od czego zale9y liczba zamkni styków kontaktronu przy zmianie po)o9enia magnesu?
Zaley to od orientacji osi magnesu wzgldem osi kontaktronu i kierunku ruchu magnesu. Mog to by trzy, dwa lub jedno przeczenie.
Ruch magnesu w kierunku prostopadym do osi kontaktronu, moe
spowodowa tylko jedno zamknicie lub otwarcie styków. Przesuwajc
równolegle magnes w stosunku do osi kontaktronu styki kontaktronu
zamkn si trzy razy (na rodku i w pobliu obu koców kontaktronu)
lub dwa razy (w pobliu obu koców kontaktronu). Pierwszy przypadek
wystpi, gdy o magnesu ustawiona bdzie równolegle do osi kontaktronu, a drugi, gdy o magnesu bdzie prostopada do osi kontaktronu.
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5.1.3

Zjawiska magnetyczne wykorzystywane w czujnikach
Zadanie 3 Na czym polega efekt Halla?
Efekt Halla polega na pojawianiu si dodatkowego pola elektrycznego
w pytce z przewodnika lub póprzewodnika umieszczonej w zewntrznym polu magnetycznym, przez któr pynie prd stay. Oddziaywanie
zewntrznego pola magnetycznego na adunki elektryczne pynce w
pytce, prowadzi do gromadzenia si tych adunków na jednym z jej
brzegów. Rónica potencjaów na obu brzegach pytki jest, tzw. napiciem Halla VH.
Jak mo9na zwikszy warto? napicia Halla?
Wiksze napicie Halla mona uzyska stosujc pytk z materiau
charakteryzujcego si du ruchliwoci elektronów. Mog to by
póprzewodniki typu InSb, InGaAs, Si, GaAs. Zmniejszanie gruboci
pytki te prowadzi do wzrostu napicia Halla. Mona tez zwikszy
prd przepuszczany przez pytk, lecz istotnym ograniczeniem jest
dopuszczalna moc wydzielana na pytce. Warto tej mocy zaley w
duym stopniu od konstrukcji i ksztatu pytki póprzewodnika.
Dlaczego pole magnetyczne zmienia magnetorezystancj pó)przewodników?
Pole magnetyczne zwiksza magnetorezystancj póprzewodników,
poniewa powoduje odchylenie kierunku prdu w nim pyncego. Wydua to drog adunkom elektrycznym, co jest równoznaczne ze wzrostem rezystancji póprzewodnika. Kt odchylenia ronie wraz ze wzrostem natenia pola magnetycznego, zwikszajc drog, jak adunki
elektryczne musz przeby, aby dotary z jednego na drugi koniec pytki.
Jak$ role spe)niaj$ elektrody nanoszone na ta?m magnetorezystora ?
Zote lub aluminiowe elektrody ustawione na drodze przepywu prdu
koryguj jego kierunek i w rezultacie droga adunków elektrycznych
jest jeszcze dusza ni bez elektrod. Powoduje to dalszy wzrost rezystancji póprzewodnika.
Czym charakteryzuj$ si „przewody impulsowe” ?
„Przewód impulsowy” posiada dwa odmienne magnetycznie obszary:
rdze i powok. Rdze ma wasnoci materiau magnetycznie mikkiego (wska histereza) a powoka wasnoci materiau magnetycznie
twardego (szeroka histereza). Przewody te, o rednicy okoo 0,3mm,
wykonywane s z materiau ferromagnetycznego (zwizek kobaltu, elaza i wanadu), który jest na zimno wielokrotnie skrcany, aby wywoa
w nim odpowiedni stan odksztace.
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Na czym polega efekt Wieganda?
Efekt Wieganda polega na generowaniu elektrycznego impulsu w zwojach cewki nawinitej na „przewodzie impulsowym”, w wyniku zmiany
kierunku zewntrznego pola magnetycznego.
Jak reaguj$ warstwy „przewodu impulsowego” na zmian kierunku pola magnetycznego?
Dwie odmienne magnetycznie warstwy „przewodu impulsowego” reaguj rónie na zmian kierunku zewntrznego pola magnetycznego.
Mikki magnetycznie rdze zmienia szybciej kierunek swojego namagnesowania, od twardej magnetycznie powoki.
W jakich sytuacjach pojawia si impuls elektryczny w cewce z przewodem impulsowym?
Impuls elektryczny w cewce powstaje w sytuacji, gdy w wyniku dziaania zewntrznego pola magnetycznego zmieni si kierunek namagnesowania mikkiego rdzenia, a kierunek namagnesowania powoki magnetycznie twardej nie ulegnie zmianie. Amplituda tego krótkotrwaego
(10 - 20Ps) impulsu napiciowego jest prawie niezalena od szybkoci
zmiany kierunku pola magnetycznego.
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5.2

Podstawowe typy czujników magnetycznych
Zadanie 4 Co mo9e spe)nia role elementu reaguj$cego na zmiany pola magnetycznego?
Elementem reagujcym na pole magnetyczne jest: hermetyczny cznik elektryczny (kontaktron), element póprzewodnikowy (hallotron),
magnetorezystor oraz cewka z przewodem impulsowym.
Jakie zalety maja czujniki magnetyczne?
Czujniki magnetyczne charakteryzuj si hermetyczn budow, zrónicowanymi ksztatami obudów oraz duymi odlegoci dziaania przy
niewielkich wymiarach. Podstawowe odmiany tych czujników nie wymagaj zasilania i mog by podczane bezporednio do wej sterowników, jak te mog samodzielnie sterowa prac urzdze. Dodatkow ich zalet jest szeroki zakres napi i prdów przeczania,
nawet ponad 1000V i kilku A.
Czy czujniki magnetyczne mog$ wykrywa przedmioty znajduj$ce si
za ?ciank$ z plastiku?
Tak mog, poniewa pole magnetyczne przenika przez wikszo materiaów niemagnetycznych, std wykrywanie przedmiotów moe odbywa si nawet wtedy, gdy midzy przedmiotem a czujnikiem znajduj si diamagnetyczne przeszkody np. plastikowe cianki rur lub pojemników.
Na jakie przedmioty reaguj$ czujniki magnetyczne?
Czujniki magnetyczne reaguj na pole magnetyczne wytwarzane zwykle przez magnesy stae. Role przedmiotu wykrywanego mog spenia same magnesy lub te magnesy przymocowane do wykrywanych
przedmiotów. W tym drugim przypadku moe to by w zasadzie dowolny materia, ale jego wasnoci magnetyczne mog zmniejsza lub
zwiksza zakres pomiarowy czujnika. Korzystne jest mocowanie magnesów do przedmiotów nieferromagnetycznych gdy zapewnia to
wikszy zakres dziaania czujnika.
Z jakich g)ównych zespo)ów sk)ada si czujnik magnetyczny?
Gówne zespoy czujnika magnetycznego to: jeden z elementów reagujcych na zmiany pola magnetycznego, ukad detekcji sygnau sterujcego wyjciem i ukad wyjciowy. Czujniki mog by jeszcze wyposaone w diod sygnalizujc stan wyjcia czujnika.
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Jaka jest zasada dzia)ania czujnika magnetycznego z kontaktronem?
Czujnik magnetyczny z kontaktronem reaguje na zblianie si do niego
magnesu. W polu magnetycznym wytworzonym przez magnes zestykii
kontaktronu zostaj namagnesowane. Jeli sia wzajemnego przycigania zestyków pokona ich siy sprystoci, kontaktron zmieni swój
stan np. z otwartego na zamknity. Dziki temu zamknity zostanie
równie cay obwód elektryczny z doczonym obcieniem.
Jaki jest stan wyj?cia czujnika z kontaktronem, gdy nie dzia)a na niego
pole magnetyczne?
Zaley to od typu kontaktronu zastosowanego w czujniku. Wyjcie moe pozostawa w stanie otwartym (normalnie otwarte – NO) lub te
moe istnie moliwo wyboru midzy stanem normalnie otwartym –
NO a stanem normalnie zamknitym - NC.
Czy czujniki magnetyczne z kontaktronem maj$ tylko jedn$ aktywn$
powierzchni?
Powierzchni aktywnych w czujniku z kontaktronem moe by kilka.
Decyduje o tym gównie ksztat obudowy czujnika. Wymusza on bowiem obszary, w których moe porusza si magnes. S czujniki, w
których moliwe jest tylko przemieszczanie magnesu wzgldem czoa
czujnika i s takie, które umoliwiaj przemieszczanie magnesu równie wzgldem bocznych powierzchni czujnika. Magnetyczne czujniki
kontaktronowe posiadaj bardzo róne ksztaty obudów, od prostych
cylindrycznych i prostopadociennych, do bardzo zoonych form
geometrycznych.
Od czego zale9y maksymalny zasig czujnika magnetycznego z kontaktronem?
O maksymalnym zasigu Smax czujnika z kontaktronem decyduje sia
oddziaywania pola magnetycznego. Sia ta zaley, z jednej strony, od
wielkoci i wasnoci magnesu, a z drugiej strony, od tego jak daleko
znajduje si magnes od aktywnej powierzchni czujnika. Ponadto zgodnie z charakterystyk dziaania kontaktronu, zasig czujnika zaley od
miejsca usytuowania magnesu w stosunku do miejsc aktywnych kontaktronu.
Ile przewodów maj$ wyj?cia czujników magnetycznych z kontaktronem?
Czujniki z kontaktronem posiadaj trzy przewody wyjciowe, a w przypadku braku diody sygnalizujcej stan czujnika tylko dwa przewody.
Ile przewodów maj$ wyj?cia czujników magnetycznych z kontaktronem?
Czujniki z kontaktronem posiadaj trzy przewody wyjciowe, a w przypadku braku diody, sygnalizujcej stan czujnika, tylko dwa przewody.
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Jaka jest zasada dzia)ania hallotronowego czujnika magnetycznego?
Hallotronowy czujnik magnetyczny zasilany jest prdem staym, który
pynie przez pytk póprzewodnikow (hallotron). Dopóki magnes
znajduje si poza stref dziaania czujnika prd bez przeszkód przepywa przez hallotron. Rónica potencjau na jego krawdziach jest
wówczas równa zero (V=0). Kiedy magnes pojawi si w strefie dziaania czujnika, jego pole magnetyczne spowoduje pojawienie si na
krawdziach hallotronu napicia Halla (V=VH). To napicie stanowi sygna pomiarowy, który steruje tranzystorem wyjciowym czujnika.
Czy hallotronowe czujniki magnetyczne reaguj$ na dowoln$ zmian
(polaryzacj) kierunku pola magnetycznego?
Nie zawsze. Hallotronowe czujniki magnetyczne mog by wykonywane w wersji omnipolarnej (reaguj wówczas na dowoln polaryzacj
pola magnetycznego), unipolarnej (reaguj tylko na okrelon polaryzacj pola magnetycznego) oraz bipolarnej (wyczenie nastpuje
przeciwnym biegunem pola magnetycznego ni wczenie).
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5.3

Czujniki magnetyczne specjalne
Zadanie 5 Jaka jest zasada pracy magnetycznych czujników Wieganda?
Zasada pracy magnetycznego czujnika Wieganda sprowadza si do
rejestrowania przypadków zmiany kierunku namagnesowania (polaryzacji) rdzenia „przewodu impulsowego”. Polaryzacja namagnesowania
rdzenia moe zmieni si na odwrotn, jeli zewntrzne pole magnetyczne zmieni swój kierunek.
Jak mo9na realizowa zmian kierunku pola magnetycznego w czujnikach Wieganda?
Moliwe s trzy sposoby spowodowania zmiany kierunku pola magnetycznego dziaajcego na przewód impulsowy:
- magnesy o zmiennej polaryzacji przesuwaj si kolejno przed nieruchomym czujnikiem, w którym znajduje si przewód impulsowy z nawinit cewk,
- przewody impulsowe przesuwaj si kolejno przed nieruchomym
czujnikiem, w którym umieszczone s dwa magnesy z cewk,
- przedmioty ferromagnetyczne przesuwaj si kolejno przed czujnikiem, w którym umieszczono dwa magnesy i cewk wraz z przewodem impulsowym.
Jak realizowane jest wykrywanie ruchomych magnesów przez czujnik
Wieganda?
W pierwszej fazie na „przewód impulsowy” dziaa pole magnetyczne
magnesu o polaryzacji np. N/S, a nastpnie pole kolejnego magnesu o
odwróconej polaryzacji S/N. Ta zmiana polaryzacji zewntrznego pola
magnetycznego powoduje impuls napiciowy w cewce nawinitej wokó przewodu impulsowego, który po przetworzeniu jest sygnaem wyjciowym z czujnika.
Jak realizowane jest wykrywanie ruchomych „przewodów impulsowych” przez czujnik Wieganda?
W wyniku przesuwania „przewodu impulsowego”, przed nieruchomym
magnesem o polaryzacji np. N/S, a po chwili przed drugim magnesem
o odwrotnej polaryzacji S/N, zmianie ulega kierunek namagnesowania
rdzenia przewodu impulsowego. Powoduje to impuls napiciowy w
cewce czujnika, który po przetworzeniu jest sygnaem wyjciowym.
Jakim napiciem musz$ by zasilane czujniki Wieganda?
Czujniki Wieganda nie wymagaj zasilania, mog by wykonywane jako proste czujniki dwuprzewodowe i s odpowiednie do pracy w trudnych warunkach rodowiskowych.
Co, w czujnikach z magnesem, pe)ni rol elementu wra9liwego na
zmiany pola magnetycznego?
Elementem wraliwym na zmiany pola magnetycznego w tych czujnikach jest cewka nawinita bezporednio na magnesie staym.
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Jakie przedmioty mog$ wykrywa czujniki z magnesem?
Tego typu czujniki magnetyczne wykrywaj ruch przedmiotów ferromagnetycznych. Nie mog one by stosowane do wykrywania nieruchomych przedmiotów, poniewa napicie wyjciowe spada wówczas
do zera.
Czy czujniki z magnesem wymagaj$ zasilania?
Czujniki te nie wymagaj zasilania, poniewa ferromagnetyczny
przedmiot zbliajcy si do czujnika zmienia strumie magnetyczny
przechodzcy przez cewk, generujc równoczenie napicie na kocach cewki. Napicie to po przetworzeniu jest sygnaem wyjciowym.
Od czego zale9y napicie wyj?ciowe w magnetycznych czujnikach z
magnesem?
Napicie wyjciowe w magnetycznych czujnikach z magnesem zaley
od tego jak szybko wykrywany przedmiot zblia si do czujnika. Wartoci tych napi s jednak mae i wymagaj dodatkowego wzmocnienia, aby przeczy stan ukadu wyjciowego. Gdy prdko przedmiotu zmniejsza si, to napicie wyjciowe te spada. Dla nieruchomego
przedmiotu spada ono do zera.
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5.4

Warunki zabudowy i zastosowania
Zadanie 6 Czy rodzaj materia)u, w którym montowany jest czujnik magnetyczny
wp)ywa na prac czujnika?
Tylko w przypadku, gdy jest to materia ferromagnetyczny. W takich
przypadkach korzystne jest moliwie due jego wysunicie ponad powierzchni materiau ferromagnetycznego. Wskazane jest te wprowadzenie dodatkowej warstwy izolacyjnej z materiau niemagnetycznego (dielektryka), rozdzielajcej czujnik i ferromagnetyk.
Czy wprowadzenie cienkiego przedmiotu midzy czujnik a magnes zak)óci prace czujnika?
Wprowadzenie midzy czujnik a magnes przedmiotu wykonanego z
materiau nieferromagnetycznego nie wpywa na zachowanie si czujnika magnetycznego. Inaczej zachowa si czujnik, gdy midzy magnesem a czujnikiem pojawi si przedmiot ferromagnetyczny. Moe to
w wikszoci sytuacji doprowadzi do zmiany stanu wyjcia czujnika,
czyli do zakócenia jego pracy.
Jakie s$ g)ówne zastosowania czujniki magnetycznych?
Czujniki magnetyczne znajduj zastosowanie midzy innymi do:
- wykrywania obiektów znajdujcych si za ciankami plastikowymi np.
wewntrz rur lub pojemników,
- wykrywanie obiektów w agresywnych rodowiskach poprzez cianki
ochronne,
- wykrywania obiektów w obszarach o podwyszonej temperaturze,
dziki moliwoci wyprowadzania pola magnetycznego z pomoc elementów ferromagnetycznych,
- wykrywania obiektów w ruchu postpowym lub obrotowym,
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1

Czujniki indukcyjne

1.2

Konstrukcja podstawowa
Zadanie 1 Co stanowi cz? aktywn$ czujnika indukcyjnego?
Cz aktywn czujnika indukcyjnego stanowi cewka nawinita na ferrytowym rdzeniu kubkowym, wytwarzajca zmienne pole magnetyczne. Zadaniem rdzenia kubkowego, o otwartym obwodzie magnetycznym, jest wzmocnienie strumienia magnetycznego cewki oraz skierowanie go w kierunku strefy pomiarowej czujnika.
Jak czujnik indukcyjny ocenia odleg)o? przedmiotu wykrywanego od
cewki?
Ukad elektroniczny czujnika okrela odlego przedmiotu od cewki,
na podstawie stopnia tumienia amplitudy i generuje sygna wyjciowy.
Najczciej jest to sygna dwustanowy: obiekt jest w zasigu czujnika
lub go nie ma. Moe tez by to sygna analogowy, wówczas jest on
odwrotnie proporcjonalny do odlegoci przedmiotu.
Co to jest histereza?
Histereza jest rónic odlegoci, przy której czujnik reaguje na zblianie i oddalanie metalu od jego czoa. Wtedy stan wyjcia zmienia si
z OFF na ON lub z ON na OFF. Warto histerezy zaley od rodzaju i
wielkoci czujnika i nie przekracza 20% zakresu pomiarowego.
Dlaczego wskazane jest, aby czujnik indukcyjny posiada) pewn$ histerez?
Poza czci detekcyjn w skad ukadu elektronicznego czujnika
wchodzi komparator z histerez i ukad wyjciowy. Dziki histerezie
unika si zakóce, które mogyby si pojawi na wyjciu czujnika w
chwili przeczania oraz w przypadku niestabilnego pooenia albo te
drga wykrywanego przedmiotu oraz zakóce wywoanych wahaniami
napicia zasilania i temperatury otoczenia.
Z jakimi czstotliwo?ciami pracuj$ czujniki indukcyjne?
Generatory LC w czujnikach indukcyjnych wytwarzajce zmienne pole
magnetyczne, s generatorami wysokiej czstotliwoci (HF) o typowych zakresach 100kHz – 1 MHz. Ze wzrostem rednicy cewki maleje
maksymalna czstotliwo pracy czujnika.
Jak du9y mo9e by zasig dzia)ania czujników indukcyjnych i jakie maj$ one obudowy?
Zasig dziaania typowych czujników indukcyjnych nie przekracza
60mm. Czujniki maj zrónicowane obudowy zarówno cylindryczne
metalowe, jak i prostopadocienne wykonane z tworzyw sztucznych.
Umoliwia to optymalne zamocowanie czujników w miejscach pomiaru.
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Jak charakteryzuje si nominaln$ stref dzia)ania czujnika?
Nominalna strefa dziaania czujnika Sn jest zdefiniowana jako odlego od czoa czujnika, przy której nastpuje przeczenie obwodu
wyjciowego. Wanie ta wartoci podawana jest w danych katalogowych.
Dla jakiego przedmiotu podawana jest w katalogach Nominalna strefa
dzia)ania czujnika?
Nominaln stref dziaania czujnika wyznacza si zgodnie z Norm EN
60947-5-2, dla kwadratowej pytki stalowej (ST37) o boku równym
rednicy czujnika i gruboci 1mm.
Co to jest Rzeczywista strefa dzia)ania czujnika?
Rzeczywista strefa dziaania Sr ustalana jest w procesie wytwarzania
czujnika i moe odbiega nieco od wartoci Sn. Zwykle mieci si ona
w przedziale: 0,9Sn ¯ Sr ¯ 1,1Sn.
Co to jest Robocza strefa dzia)ania czujnika?
Robocza strefa dziaania czujnika wyznacza bezpieczny przedzia odlegoci metalu od czujnika, w którym zapewniona jest prawidowa praca czujnika, niezalenie od ustawionej przez producenta rzeczywistej
strefy dziaania. Zalecan stref jest Strefa robocza Sa ¯ 0.8Sn.
Od czego zale9y zakres dzia)ania czujnika indukcyjnego?
Zakres dziaania czujnika zaley od rednicy obudowy, a dokadniej od
rednicy cewki i wasnoci rdzenia ferromagnetycznego. Czujniki w
maych obudowach maj mniejsz stref dziaania ni te o wikszych
gabarytach. S te wykonania specjalne czujników o zwikszonym zakresie dziaania.
Jaka rol odgrywaj$ wspó)czynniki korekcyjne w pomiarach czujnikami
indukcyjnymi??
Materiay takie jak: zoto, mied czy aluminium, o wikszej przewodnoci elektrycznej ni stal St37 mniej tumi oscylacje obwodu rezonansowego. Te rónice mona skompensowa zmniejszajc odlego
przedmiotu od czujnika. Spowoduje to ograniczenie strefy, w której nastpuje wykrycie przedmiotu. I tak – jeeli wykrywanym metalem jest
mosidz to stref dziaania, wyznaczon dla przedmiotu ze stali St37
naley skorygowa mnoc j przez wspóczynnik korekcyjny dla mosidzu –0,5 x Sn.
Jaki wp)yw ma konstrukcja czujnika na jego czu)o??
S dwie podstawowe konstrukcje czujników w obudowach cylindrycznych: osonite - cewka jest schowana wewntrz tulei, i nieosonite cewka jest wysunita i umieszczona w kapturku plastikowym. Czujniki
nieosonite (z wysunit cewk) charakteryzuj si wiksz czuoci
i jednoczenie wiksz wraliwoci na obecno innych obiektów metalowych w ich otoczeniu ni czujniki osonite.
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Jakie wymagania powinny by spe)nione, gdy czujniki os)onite montowane s$ blisko siebie?
Osonity czujnik cylindryczny jest niewraliwy na otaczajce go elementy metalowe z wyjtkiem strefy od strony czoa czujnika. Dlatego
czujniki te mog by osadzane w caoci w elementach metalowych.
Woln stref od strony czoa czujnika wyznacza odlego 3Sn. Aby
unikn wzajemnej interferencji czujników usytuowanych obok siebie
minimalna odlego midzy nimi powinna by wiksza od dwóch
rednic czujnika.
Jakie wymagania powinny by spe)nione, gdy czujniki nieos)onite
montowane s$ blisko siebie?
Nieosonity czujnik cylindryczny jest wraliwy na elementy metolowe
otaczajce go z trzech stron. Dlatego czujnik musi by czciowo wysunity, aby wolna strefa obejmowaa równie boczne powierzchnie
czujnika. W tym przypadku dla uniknicia interferencji od ssiednich
czujników, odlego midzy nimi powinna by wiksza ni trzy rednice czujnika.
Co wyra9a maksymalna czstotliwo? prze)$czania wyj?cia czujnika?
Maksymalna czstotliwo przeczania wyjcia czujnika, podawana w
opisie technicznym kadego czujnika, wyraa liczb przecze wyjcia czujnika w cigu sekundy. Wyznacza si ja przy cyklicznym wchodzeniu i wychodzeniu przedmiotów wykonanych ze stali St37, z pola
czuoci czujnika. Przy jej wyznaczaniu obowizuj ustalone wymagania techniczne, okrelone przez norm EN 50 010/IEC 60947-5-2.
Jakich nale9y oczekiwa warto?ci maksymalnych czstotliwo?ci prze)$czeQ, gdy u9ywa si przedmiotów ró9nych od p)ytki wzorcowej?
Wynik pomiaru zawsze bdzie zalea od wielkoci przedmiotu tumicego cewk, odlegoci od czoa czujnika i szybkoci przedmiotu. Uywajc przedmiot mniejszy od pytki standardowej, dla okrelonego sensora, albo stosujc mniejsz przerw midzy wystpami, mona oczekiwa redukcji maksymalnej czstotliwo przeczania wyjcia.
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1.2

Specjalne czujniki indukcyjne
Zadanie 2 Jaka jest zasada pracy indukcyjnego czujnika pier?cieniowego
Zasada pracy indukcyjnego czujnika piercieniowego oparta jest na
oscylatorze wysokiej czstotliwoci, który wytwarza elektromagnetyczne pole wewntrz otworu czujnika. Stosuje si w nich rdzenie toroidalne proszkowe o wyszym wspóczynniku dobroci od rdzeni ferrytowych. Obecno przedmiotu metalowego aktywuje czujnik powodujc
spadek amplitudy oscylacji. Jest to rozpoznawane przez komparator i
po przekroczeniu wartoci progowej stan wyjcia jest przeczany.
Czy s$ ograniczenia dotycz$ce wielko?ci przedmiotów wykrywanych
przez indukcyjny czujnik pier?cieniowy?
W przypadku zbyt maych przedmiotów poziom wprowadzanego przez
nie tumienia moe okaza si niewystarczajcy. Z tego powodu dla
kadej wielkoci czujnika istnieje minimalna dugo lub rednica wykrywanego przedmiotu, poniej której czujnik moe nie dziaa poprawnie.
Czy s$ ograniczenia dotycz$ce wielko?ci trajektorii, po której porusza
si przedmiot wewn$trz indukcyjnego czujnika pier?cieniowego?
Zalet czujników piercieniowych jest to, e nie wymagaj by wykrywany przedmiot porusza si dokadnie po tej samej trajektorii. Piercieniowa aktywna powierzchnia czujnika pozwala wykrywa przedmioty niezalenie od ich orientacji w przestrzeni, np. spadajce grawitacyjnie wewntrz rurki plastikowej.
Jakie mog$ by negatywne skutki oddzia)ywania silnych pól magnetycznych na czujniki indukcyjne?
Umieszczenie czujnika indukcyjnego w strefie dziaania silnych pól
magnetycznych (np. w pobliu urzdze spawalniczych) wie si z
ryzykiem niekontrolowanego przeczania stanu wyjcia czujnika. Moe to by wynikiem przejcia rdzenia w stan nasycenia lub indukowania si w cewce dodatkowego napicia. To dodatkowe napicie zakóca prac oscylatora i równie moe spowodowa przypadkowe przeczenie wyjcia czujnika.
Jak mo9na zapobiega oddzia)ywaniom silnych pól magnetycznych na
prac czujników indukcyjnych?
Czujniki odporne na silne pola magnetyczne musz posiada specjaln konstrukcj ukadu elektronicznego oraz rdze o maej przenikalnoci magnetycznej, które nasycaj si w strumieniu magnetycznym o
gstoci kilka razy wikszej ni typowy rdze ferrytowy. Najwysz
odporno na dziaanie zewntrznych pól magnetycznych maja czujniki cakowicie pozbawione rdzenia. W takich rozwizaniach cewki nawinite s na niemagnetycznych szpulach plastikowych.
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Prosz wymieni przyk)adowe typy czujników przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach.
Mog to by czujniki odporne na: wysokie cinienia, temperatury, rodowisko agresywne chemicznie, olej, wilgo oraz czujniki miniaturowe
do pracy w miejscach trudnodostpnych.
Jakie cechy powinny posiada czujniki indukcyjne do pracy w warunkach du9ych ci?nieQ?
Czujniki pracujce np. w warunkach duych cinie musz posiada
wytrzyma i szczeln obudow, aby zapobiec uszkodzeniom wewntrznych elementów elektronicznych. Cewka i rdze czujnika powinny byc chronione grub tarcz np. ceramiczn, odporn na zuycie. Niezbdne s te pewne modyfikacje ukadu oscylatora, aby mimo
grubej tarczy ceramicznej zakres dziaania czujnika nie by zbyt may.
Jaka jest zasada dzia)ania indukcyjnych czujników NAMUR?
Czujniki indukcyjne NAMUR s 2-przewodowymi czujnikami, których
wewntrzna rezystancja zmienia si w wyniku wykrycia metalu. Maa
rezystancja czujnika odpowiada sytuacji – „brak przedmiotu metalowego”, a dua rezystancja – „przedmiot metalowy wykryty”.
Czym charakteryzuj$ si indukcyjne czujniki NAMUR?
Indukcyjne czujniki NAMUR charakteryzuj si cile okrelonym obszarem dopuszczalnym prdu wyjciowego, wynoszcym zgodnie z
norm EN 60947-5-6 od 1,2 do 2,1 mA. Wszystkie czujniki NAMUR,
zasilane ze wzmacniacza prdu staego, maja tak sam charakterystyk prdow i cechuj si cile okrelon histerez przeczania
równa 0,2mA.
Do jakich warunków szczególnie przystosowane s$ czujniki NAMUR?
Czujniki NAMUR, w poczeniu z iskrobezpiecznym wzmacniaczem
przeczajcym, mog pracowa w instalacjach przeciwwybuchowych
lub w strefach zagroonych wybuchem (strefa I lub II),. Moliwa jest
te wspópraca tych czujników ze wzmacniaczami wzmacniacze przeka nikowe (niespeniajcymi norm bezpieczestwa), lecz wówczas
wzmacniacz musi by umieszczony poza stref zagroon wybuchem.
Czym ró9ni$ si czujniki z wyj?ciem analogowe od czujników z wyj?ciem dwu stanowym?
W czujnikach z wyjciami dwu stanowymi identyfikowane s tylko stany wykrycia przedmiotu lub jego nie wykrycia. Indukcyjne czujniki z
wyjciem analogowym rejestruj natomiast pooenie przedmiotu w caym zakresie pomiarowym czujnika.
Jak zbudowane s$ indukcyjne czujniki analogowe?
Indukcyjne czujniki analogowe skadaj si z gowicy z cewk, generatora, ukadu linearyzacji oraz ukadu wyjciowego o zakresie 0-20mA.
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1.3

Zasilanie i czenie czujników
Zadanie 3 Jakie s$ dopuszczalne wahania napicia sta)ego zasilaj$cego czujniki
indukcyjne?
Czujniki zasilane prdem staym wspópracuj najczciej z zasilaczami, których napicie wyjciowe jest napiciem ttnicym. Zbyt due
wahania amplitudy chwilowych wartoci tego napicia mog spowodowa nieprzewidywalne zachowanie czujnika indukcyjnego. Dla zapewnienia prawidowej pracy czujników, wahania napicia zasilajcego
musz by utrzymane w zakresie nieprzekraczajcym 10% redniej
wartoci napicia zasilania.
W jakich konfiguracjach wykonywane s$ wyj?cia czujników zasilanych
pr$dem sta)ym?
Wyjcia czujników zasilanych prdem staym wykonywane s w konfiguracji NPN lub PNP. Dla konfiguracji NPN oznacza to, e obcienie
wczane jest pomidzy wyjciem czujnika a plus (+) zasilania, a dla
PNP pomidzy wyjciem a minus (-) zasilania.
Jaka jest ró9nica pomidzy czujnikami w wykonaniu NO i NC
Czujniki zasilane prdem staym w konfiguracji PNP i NPN wykonane z
funkcj wyjciow NO (normalnie otwarty) wczaj. Czujniki z funkcja
NC (normalnie zamknity) wyczaj prd w obcieniu doczonym
do wyjcia czujnika.
Od czego zale9y dopuszczalna liczba czujników )$czonych szeregowo?
Maksymalna liczba poczonych szeregowo czujników zaley od wielkoci napicia zasilania, spadków napi na wyjciu czujników i parametrów doczonego obcienia. Napicie zasilania ukadu, pomniejszone o sum spadków napi na wyjciu czujników, musi by zawsze
wysze od minimalnego napicia pracy przy doczonym obcieniu.
Czy czujniki zasilane pr$dem przemiennym mo9na pod)$cza bezpo?rednio do *ród)a zasilania?
Czujniki indukcyjne w wersji AC nie mog by podczane bezporednio do zasilacza prdu zmiennego. Takie podczenie moe spowodowa zniszczenie wewntrznych ukadów elektronicznych czujnika.
Zasilanie tych czujników moe nastpi dopiero po doczeniu obcienia poczonego szeregowo z czujnikiem.
W jakim celu mo9na )$czy czujniki w grupy?
Szeregowe lub równolegle czenie kilku czujników stwarza moliwo
realizacji rónych strategii funkcjonowania urzdze, które mog by
wczone w obwodzie zewntrznym jako obcienie. W wyniku odpowiedniego czenia czujników mog by realizowane funkcje logiczne,
takie jak AND, OR lub NOR.
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1.4

Bezpieczestwo i zabezpieczenia
Zadanie 4 Przed jakimi niepo9$danymi skutkami zabezpieczane s$ wyj?cia czujników zasilanych pr$dem sta)ym?
W wikszoci czujników staoprdowych wyjcia zabezpieczone s
przed nastpujcymi skutkami:
- odwrotnego podczenia napicia zasilania,
- przepi na wyjciu, powstajcych przy wyczaniu obcie,
- wystpieniem krótkich i niecyklicznych impulsów od strony zasilania,
- przekroczenia dopuszczalnego prdu wyjciowego lub zwarcia.
Czy zwarcia na wyj?ciu czujnika zasilanego pr$dem sta)ym s$ dla niego niebezpieczne?
Zwarcia w obwodzie elektrycznym z czujnikami staoprdowymi nie
powoduj uszkodzenia czujnika. Mog one wystpowa wielokrotnie i
przez duszy okres czasu. Podczas zwarcia nie dziaaj diody w czujniku, a po jego usuniciu czujnik pracuje poprawnie.
Kiedy wymagane jest uziemienie obudowy czujnika?
Czujniki w obudowach metalowych, jeli s zasilane napiciami niebezpiecznymi dla zdrowia czowieka, wymagaj dodatkowego przewodu uziemiajcego.
Jak mo9na si zabezpieczy przed skutkami pojawiania si pr$du
up)ywu w obwodzie elektrycznym czujnika?
Kiedy czujnik zblieniowy jest w stanie niewczonym (OFF), w obwodzie pojawia si prd upywu. Moe to spowodowa jego nieprawidow prac czujnika, np. trwae pozostawanie w stanie OFF. Aby zapobiec takim zjawiskom stosuje si dodatkowy rezystor, wczony równolegle do obcienia. Odprowadza on prd upywu tak, aby prd pyncy przez obcienie by mniejszy ni minimalna warto prdu wymagana przez obcienie.
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2

Czujniki pojemnociowe

2.1

Zasada dziaania czujnika pojemnociowego
Zadanie 1 Z jakich materia)ów przedmioty mog$ by wykrywane przez czujniki
pojemno?ciowe?
Czujniki pojemnociowe mog oprócz obiektów metalowych wykrywa,
te obiekty nieprzewodzce np. tworzywa sztuczne. Czujnik pojemnociowy jest take w stanie reagowa na obiekty znajdujce si za nieprzewodzc warstw, co czyni go klasycznym czujnikiem do wykrywania obecnoci pynów czy granulatu poprzez cianki pojemnika. S
one uywane zazwyczaj jako czujniki zblieniowe, cho mog generowa równie sygna proporcjonalny do odlegoci przedmiotu od czoa
czujnika
Z jakich elementów sk)ada si czujnik pojemno?ciowy?
Gównymi skadnikami czujnika pojemnociowego s: gowica z elektrodami, potencjometr, oscylator, ukad detekcji i ukad wyjciowy.
Co stanowi aktywny element w czujniku pojemno?ciowym?
Aktywnymi elementami czujnika pojemnociowego s dwie metalowe
elektrody, tworzce kondensator otwarty. Gdy obiekt zblia si do
czujnika to jego pojemno zmienia si. Cakowita pojemno kondensatora, od której zaley poziom sygnau wyjciowego, jest sum podstawowej pojemnoci czujnika i zmiany pojemnoci, spowodowanej
dziaaniem obiektu wykrywanego.
Który z przedmiotów i dlaczego jest )atwiej wykrywany przez czujnik
pojemno?ciowy - przewodz$cy czy nieprzewodz$cy?
atwiej wykrywane przez czujnik pojemnociowy s przedmioty przewodzce od nieprzewodzcych. Przedmioty nieprzewodzce takie jak
tworzywa, papier czy szko, zwikszaj tylko pojemno wasn czujnika, poprzez oddziaywanie na jego sta dielektryczn. Wzrost tej pojemnoci, uzaleniony od wartoci staej dielektrycznej obiektu, jest
jednak niewielki i dlatego odlego dziaania jest równie maa. W
przypadku przedmiotów przewodzcych, nieuziemionych tworz si
dwa dodatkowe kondensatory uoone szeregowo, jeden midzy
obiektem a elektrod czujnika i drugi midzy obiektem a elektrod zewntrzn. Odlego dziaania czujnika jest w tym przypadku znacznie
wiksza.
Czy uziemienie przedmiotu wykrywanego ma znaczenie dla pracy
czujnika?
Tak – zwiksza zakres dziaania czujnika. Najwiksz odlego dziaania uzyskuje si, gdy obiekt wykrywany jest przewodnikiem i jednoczenie jest uziemiony. Wówczas dodatkowa pojemno, midzy
obiektem i elektrod, tworzy poczenie równolege z pojemnoci
wasn czujnika.
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2.2

Typy czujników pojemnociowych
Zadanie 2 Jakie s$ typowe odmiany czujników pojemno?ciowych?
Czujniki pojemnociowe s zazwyczaj dostpne w postaci cylindrycznych lub prostopadociennych czujników zblieniowych, z czci aktywn na jednym z koców. Wystpuj równie specjalne konstrukcje
elastyczne. Czujniki takie mog by przyklejane do poziomych jak i
zakrzywionych powierzchni.
Jakie s$ typy cylindrycznych czujników pojemno?ciowych?
Czujniki cylindryczne wystpuj w dwóch odmianach. Jedne s ekranowane, tak e maj stref dziaania tylko od czoa czujnika i montuje
si je powierzchniowo w metalu lub tworzywie. Drugie maj dodatkow
stref dziaania w niewielkiej odlegoci od cylindrycznej powierzchni
czujnika. S one stosowane w przypadkach, kiedy czujnik ma kontakt
z medium wykrywanym jak np. pyny czy granulat. Strefa dziaania tych
czujników jest o 50% wiksza, gdy wiksze pole elektryczne czujnika
zamyka si na jego bokach.
Jak mo9na oszacowa rzeczywist$ odleg)o? dzia)ania czujnika?
Dla wyznaczenia rzeczywistej odlegoci dziaania czujnika naley nominaln odlego dziaania Sn pomnoy przez wspóczynnik korekcji,
odpowiedni do rodzaju materiau wykrywanego obiektu. Nominalna odlego dziaania Sn podawana w katalogach odnosi si do znormalizowanego przedmiotu metalowego.
Od czego zale9y odleg)o? wykrywania materia)ów organicznych?
Odlego z jakiej czujnik pojemnociowy wykrywa materiay organiczne, jak: drewno czy ziarno, mocno zaley w duym stopniu od zawartoci wody w tych materiaach. Zwizane to jest z bardzo du wartoci staej dielektrycznej wody (°wody=80).
W jakiej odleg)o?ci od siebie powinny by ustawione dwa czujniki pojemno?ciowe?
Czujniki pojemnociowe powinien by montowane w odlegoci wikszej ni 3 * Sn. W przypadku montau czujników naprzeciw siebie odlego ta powinna by dwa razy wiksza.
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2.3

Kompensacja zakóce
Zadanie 3 Czy wystpuje ró9nica odleg)o?ci prze)$czania w przypadku wykrywania obiektu stalowego i miedzianego?
Nie. W przypadku obiektów z materiaów przewodzcych rodzaj materiau nie ma wpywu na stref dziaania.
Który materia) jest )atwiej wykrywalny: woda czy olej?
Woda. Staa dielektryczna wody wynosi 80 i jest najwiksza dla materiaów nieprzwodzcych. Dla oleju transformatorowego wynosi ona 2,2.
Jaki jest wp)yw zanieczyszczeQ na prac czujnika?
Zabrudzenie czujnika, zmiana wilgotnoci powietrza, lub osadzanie si
na aktywnych powierzchniach czsteczek rosy, moe by przyczyn
jego nieprawidowych reakcji podczas eksploatacji. Zanieczyszczenie
zwiksza pojemno pomidzy elektrod sensora i ekranem.
Czy mo9liwe jest konstrukcyjne ograniczenie wp)ywu zanieczyszczeQ
czujników pojemno?ciowych?
Tak - aby utrzyma sta odlego wykrywania, w przypadku jednorodnego pola zakóce stosuje si dodatkowo elektrod kompensacyjn, poczon z wyjciem oscylatora. Zanieczyszczenie zwiksza pojemno pomidzy elektrod sensora i ekranem. Jednoczenie pojemno pomidzy elektrod sensora i elektrod kompensacyjn generuje
sprzenie kompensacyjne. Jednak w przypadku bezporedniego kontaktu cienkich obiektów z czujnikiem, np. kartka papieru, istnieje niebezpieczestwo, e sygna zakócenia bdzie neutralizowa odczyt
elektrody gównej i nie nastpi przeczenia czujnika.
Jak zapobiega si wp)ywom zewntrznych pól elektrycznych?
W ukadzie detekcji stosuje si filtry interferencyjne, które eliminuj
wpyw zewntrznych pól elektrycznych, jeli pola te nie s zbyt due.
Filtry te mog jednak znacznie obnia maksymaln czstotliwo
przecze, pogarszajc charakterystyk dynamiczn czujnika.

12

Systemy i funkcje mechatroniczne – Instrukcja
Minos

3

Czujniki ultrad wikowe

3.1

Zasada dziaania
Zadanie 1 Jaka jest zasada pracy czujnika ultrad*wikowego?
Typowe czujniki ultrad wikowe pracuj w jednym z dwóch trybów: dyfuzyjnym i przelotowym. Odbicie dyfuzyjne jest metod najbardziej popularn dla czujników ultrad wikowych. Odbita od przedmiotu fala
d wikowa wraca z powrotem do czujnika jako echo. Zalenie od zastosowanego typu wyjcia, wyznaczona na podstawie pomiaru czasu,
odlego jest przeksztacana na prdowy lub napiciowy sygna analogowy, lub na odpowiedni stan wyjcia dwustanowego ON/OFF. Kiedy przedmiot opuci stref pomiarow czujnika jego ukad wyjciowy
wraca do poprzedniego stanu.
Jakie fazy mo9na wyró9ni w pracy czujnika ultrad*wikowego?
W pomiarach ultrad wikowych wystpuj dwie fazy:
- wysyanie wizki ultrad wikowej przez przetwornik w kierunku
przedmiotu,
- wysyanie wizki ultrad wikowej przez wykrywany przedmiot w kierunku przetwornika, przy czym w tym przypadku wizka ta jest echem
sygnau z przetwornika.
Czy nadajnikiem i odbiornikiem fali d*wikowej mo9e by ten sam
przetwornik?
W czujnikach dyfuzyjnych obydwie te funkcje moe spenia ten sam
przetwornik piezoelektryczny. S te konstrukcje czujników dyfuzyjnych, w których kad z tych funkcji wypenia inny przetwornik. W czujnikach przelotowych nadajnik i odbiornik s umieszczone w oddzielnych obudowach. W kadej z tych obudów jest umieszczony osobny
przetwornik piezoelektryczny.
Jakie s$ g)ówne sk)adniki czujnika ultrad*wikowego?
Gównymi skadnikami takiego czujnika s: generator wysokiego napicia, przetwornik piezoelektryczny umieszczony w gowicy czujnika,
ukad przetwarzania sygnau i ukad wyjciowy
Czy czujniki ultrad*wikowe s$ odporne na zak)ócenia zewntrznymi
d*wikami ?
Przetworniki ultrad wikowe generuj fale akustyczne o czstotliwociach lecych, wyra nie poza zasigiem fal syszalnych, czyli powyej 20kHz. Dua czstotliwo pracy przetwornika ultrad wikowego
sprawia, e s one praktycznie odporne na interferencj z d wikami
wystpujcymi w otoczeniu czujnika.
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3.2

Pomiary czujnikami ultrad wikowymi
Zadanie 2 Gdzie znajduj$ zastosowanie czujniki ultrad*wikowe?
Czujniki ultrad wikowe s stosowane do wykrywania przedmiotów,
detekcji poziomów cieczy prze roczystych i nieprze roczystych oraz
pomiarów odlegoci. Znajduj zastosowanie w rodowisku o duym
zapyleniu i w miejscach, gdzie ze wzgldu na znaczne zabrudzenie,
nie jest moliwe zastosowanie czujników optycznych.
Jak wp)ywaj$ w)asno?ci materia)owe wykrywanych przedmiotów na
czu)o? czujników ultrad*wikowych?
Czuo czujnika jest tym lepsza im wiksza jest gsto przedmiotu
wykrywanego. Wiksza cz fali d wikowej jest wówczas odbijana.
Z tego powodu czujniki ultrad wikowe s szczególnie przydatne do
wykrywania przedmiotów o wysokim akustycznym wspóczynniku odbicia. Takim wspóczynnikiem odbicia odznaczaj si materiay stae,
pynne, lub media typu granulat.
Jaki jest cykl pracy czujnika ultrad*wikowego z jednym przetwornikiem piezoelektrycznym?
Przetwornik wysya cyklicznie impulsy d wikowe. Odstp czasu midzy wygenerowaniem impulsu a zarejestrowaniem echa odbitego od
przedmiotu jest proporcjonalny do odlegoci midzy przedmiotem i
czujnikiem. Czas trwania impulsu musi by krótszy od czasu potrzebnego na powrót echa. Oczekiwanie na powracajce echo rozpoczyna
si po wysaniu impulsu i trwa a do wysania nastpnego impulsu.
Mierzony jest czas, po jakim echo powróci do czujnika. Na jego podstawie wyznaczana jest odlego przedmiotu, od którego echo zostao
odbite.
Jak mo9e by realizowana funkcja eliminacji wp)ywu t)a?
Maksymalny zasig czujnika moe by ograniczany za pomoc odpowiedniego potencjometru. Dziki temu przedmioty umieszczone poza
tym ograniczeniem nie bd wykrywane W ten sposób realizowana
jest funkcja wygaszania ta.
Z czym zwi$zane jest wystpowanie martwej strefy?
Istnienie martwej strefy jest wynikiem penienia przez przetwornik
zarówno funkcji generatora d wiku jak i odbiornika. Przetwornik jest
gotowy do odbierania echa dopiero po zakoczeniu wysyania impulsu
d wiekowego. Wielko martwej strefy zaley od zasigu i wielkoci
czujnika. Krótsze czujniki o maym zasigu maj mniejsze martwe
strefy ni czujniki o wiekszym zasigu.
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Czy w czujnikach ultrad*wikowych jest mo9liwo? ustawiania dolnej
granicy zasigu?
Moliwo nastawiania dolnej granicy zasigu maj tylko niektóre odmiany czujników. Uzyskuje si wówczas dodatkowo stref zablokowan, pozwalajc bardzo precyzyjnie zdefiniowa stref aktywn, w której przedmioty bd wykrywane. Zdefiniowanie strefy zablokowanej
zapobiega wykryciu przedmiotu znajdujcego si w tej strefie.
O jakich k$tach sto9ka wi$zki ultrad*wiekowej wytwarzane s$ czujniki?
W zalenoci od przeznaczenia wytwarzane s czujniki o bardzo
zrónicowanych ktach stoka wizki ultrad wiekowej od 3 do
kilkudzisiciu stopni. Kt ten powinien by dobierany tak, aby obj
podany fragment wykrywanej powierzchni, niechciane za cele aby
byy ignorowane.
Co jest standardowym przedmiotem przy okre?laniu zasigu czujnika
ultrad*wikowego?
Standardowym przedmiotem jest metalowa pytka kwadratow o
gruboci 1 mm odbijajaca fal ultrad wiekow. Pytka ta powinna by
ustawiona pionowo do osi fali d wikowej. Jej wielko zaley od
zasigu czujnika i tak: dla czujników o krótkim zasiegu do 300mm
moe to by pytka o boku 10mm, a dla czujników o zasiegu powyej
800mm pytka o boku 100mm. Przedmioty o innych wymiarach,
ksztatach oraz wasnociach mog nie gwarantowa uzyskania w
pomiarach katalogowej wartoci zakresu wykrywania.
Jaka jest zasada pracy przelotowego czujnika ultrad*wikowego?
W czujnikach przelotowych przetwornik ultrad wikowy generuje fal
d wikow w kierunku odbiornika umieszczonego w niezalenej
obudowie. Przedmiot przerywajc fal d wikow powoduje
przeczenie wyjcia czujnika.
Jaka fala d*wiekowa jest generowana przez czujniki przelotowe?
W przelotowych czujnikach ultrad wikowych, w przeciwiestwie do
czujników dyfuzyjnych, przetwornik generuje cig fal d wikow i
nie wystpuje tutaj tzw. matrwa strefa.
Gdzie znajduj$ zastosowanie ultrad*wikowe czujniki przelotowe?
Ultrad wikowe czujniki przelotowe s stosowanie do wykrywania nie
tylko przedmiotów odbijajcych d wik, ale zwaszcza do wykrywania
przedmiotów porowatych rozpraszajacych lub pochaniajacych d wik,
a take przedmiotów o ksztatach trudnych do wykrycia przez czujniki
dyfuzyjne.
Które czujniki charakteryzuj$ si wiksz$ czstotliwo?ci$ prze)aczeQ
wyj?cia – przelotowe czy dyfuzyjne?
Maksymalna czestotliwo przecze stanu wyjcia czujników
przelotowych jest wysza ni dyfuzyjnych i moe osiga do 200 Hz.
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3.3

Zakócenia pracy czujników ultrad wikowych
Zadanie 3 Które czynniki fizyczne mog$ zak)óca prac czujników ultrad*wikowych?
Praca czujników ultrad wikowych mog zakóca: zmiany temperatury powietrza w pobliu przedmiotów wykrywanych, zmiany cinienia
powietrza, intensywne ruchy powietrza (wiatr), a take pochanianie
d wiku przez niektóre materiay, znajdujce si w pobliu przedmiotu
wykrywanego.
Jaki wp)yw ma temperatura na prac czujników ultrad*wikowych?
Przyrosty temperatury w strefie dziaania czujnika, przez przedmiot
emitujcy znaczne iloci ciepa moe utworzy stref o zmiennej temperaturze, która zmienia czas propagacji fali i w ten sposób zmniejsza
pewno dziaania czujnika. Wzrost temperatury moe spowodowa,
e odlego przedmiotu bdzie wykrywana jako mniejsza. Wzrost
temperatury powietrza o 20°C prowadzi do wzrostu zakresu czujnika o
kilka procent a odczytywana odlego przedmiotu jest wtedy
zaniona.
Które czynniki monta9owe mog$ zak)óca prac czujników ultrad*wikowych?
Czujniki ultrad wikowe s szczególnie przydatne do wykrywania
twardych przedmiotów z pask powierzchni, prostopad do osi wykrywania. Wszystkie odstpstwa od tego mog by przyczyn zakóce pracy czujnika. Moe to by ktowe pooenie czoa przedmiotu
wzgldem osi czujnika, ksztat przedmiotu niekorzystnie odbijajcy fal
d wikow, pofalowane powierzchnie pynów oraz wzajemne oddziaywanie czujników.
Czy czujniki ultrad*wikowe mog$ wzajemnie zak)óca swoj$ prac?
Jeli czujniki montowane s zbyt blisko siebie, to odbita fala d wikowa, wyemitowana przez jeden czujnik, moe dotrze do drugiego i
wywoa w nim nieuzasadnione przeczenie wyjcia. Aby tego unikn, konieczne jest, przestrzeganie zalecanych minimalnych odlegoci midzy czujnikami
Jak mo9na unikn$ wzajemnej interferencji blisko po)o9onych czujników ultrad*wikowych?
Zsynchronizowanie dwóch lub wikszej liczby czujników, przez odpowiednie poczenie ich wyj, pozwala na montowanie ich nawet bardzo blisko siebie, bez powodowania wzajemnej interferencji. Zsynchronizowane czujniki wysyaj sygnay jednoczenie i funkcjonuj jak
jeden czujnik o rozszerzonym stoku akustycznym, wykrywajcy ten
sam przedmiot.
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3.4

Specjalne czujniki ultrad wikowe
Zadanie 4 Jaka jest zasada dzia)ania czujników ultrad*wikowych?
Ultrad wikowe czujniki refleksyjne wspópracuj z reflektorem. Rol
reflektora moe peni dowolna paska i tward powierzchnia. Pomiar
bazuje na rónicy pomidzy czasem powrotu fali d wikowej odbitej
od wykrywanego przedmiotu a czasem powrotu fali odbitej od
reflektora. Fala d wikowa odbita od przedmiotu musi wróci do
czujnika w ustalonym czasie, krótszym ni odbita od reflektora.
Nastpi wówczas przeczenie stanu wyjcia czujnika
Które czujniki mog$ wykrywa ca)kowite przerywa wi$zki ultrad*wikowej?
Cakowite przerywa wizki ultrad wikowej mog wykrywa czujniki
przelotowe i refleksyjne. Czujniki refleksyjne wykrywaj tez przedmioty
pochaniajace lub odbijajce d wik w innym kierunku. Przerwanie
wizki, czyli wykrycie przedmiotu, powoduje równie przeczenie
stanu wyjcia na OFF. Czujniki refleksyjne s szczególnie przydatne
do wykrywania materiaów pochaniajcych w duym stopniu d wik
jak: bawena, pianka, materiay tekstylne.
Jak pracuj$ czujniki ultrad*wikowe z dwoma przetwornikami w jednej
obudowie?
Czujniki z dwoma przetwornikami w jednej obudowie mog pracowa
w trybie dyfuzyjnym i trybie refleksyjnym z reflektorem. Jeden z przetworników peni funkcje nadajnika a drugi odbiornika fali ultrad wikowej. Pozwalaj one wykrywa niewielkie przedmioty z bardzo maej
odlegoci, poniewa odbiornik nie musi oczekiwa na zakoczenie
wysyania impulsu generowanego przez nadajnik. Wymagana jest jednak synchronizacja pracy obydwu przetworników.
Czy do pomiaru odleg)o?ci potrzebne s$ specjalne konstrukcje czujników ultrad*wikowych?
Wikszo czujniki ultrad wikowych wyposaona jest zarówno w wyjcia dwustanowe jak i analogowe. Gdy zadaniem czujnika s pomiary
odlegoci wykorzystywane jest wyjcie napiciowe lub prdowe. Wielko napicia lub prdu wyjciowego jest proporcjonalna do mierzonej
odlegoci.
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4

Czujniki fotoelektryczne

4.1

Podstawowe rodzaje czujników
Zadanie 1 Jaka jest zasada pracy czujnika przelotowego?
W czujnikach o dziaaniu przelotowym wizka wiata wysyana jest
bezporednio z nadajnika do odbiornika, umieszczonych wspóosiowo
w oddzielnych obudowach. Wykrywane obiekty, pojawiajce si miedzy nadajnikiem a odbiornikiem, przerywaj bieg promieni wietlnych
co powoduje przeczenie stanu wyjcia odbiornika.
Jakie w)a?ciwo?ci maj$ czujniki przelotowe?
Maj one najdusze strefy dziaania (ponad 50m), w porównaniu z innymi odmianami czujników. S jednak bardzo mao wraliwe na trudne
warunki zewntrzne jak: kurz w powietrzu, brud na soczewkach, para
albo mga.
Jakie przedmioty mog$ by wykrywane czujnikami przelotowymi?
Materia wykrywanego obiektu nie ma adnego znaczenia. Mog to
by powierzchnie malowane, póprze roczyste, prze roczyste, chropowate, gadkie, metalowe, plastikowe itp. Aby nastpio wykrycie
przedmiot musi przysoni co najmniej 50% strumienia wiata, emitowanego przez nadajnik.
Jaka jest zasada pracy czujnika refleksyjnego?
W czujnikach refleksyjnych nadajnik i odbiornik umieszczone s w jednej obudowie. W takim rozwizaniu wiato wysyane przez nadajnik
musi zosta odbite od dodatkowej powierzchni, aby mogo powróci do
odbiornika. Rol takiej powierzchni speniaj reflektory lub specjalne
tamy odbijajce. Przedmiot poruszajcy si w kierunku wizki wiata
rozprasza j, zatem wizka nie wraca do odbiornika. Sygnalizowane to
jest przeczeniem stanu wyjcia czujnika.
Jak s$ zbudowane reflektory i ta?my odbijaj$ce?
Reflektor jest zbiorem ukadów, z których kady utworzony jest z
trzech prostopade do siebie ustawionych luster. Zgodnie z prawami
odbicia wiata, promie wchodzcy do tego ukadu jest cakowicie odbijany przez wszystkie trzy powierzchnie luster i wychodzi równolegle
do promienia padajcego. Reflektor taki daje gwarancj, e wiato
wyemitowane z czujnika wróci do odbiornika, jeli na drodze promieni
nie pojawi si jaka przeszkoda.
Od czego zale9y efektywny strumieQ ?wiat)a dla czujnika refleksyjnego?
Efektywny strumie wiata zaley od rednicy soczewek w nadajniku i
odbiorniku czujnika oraz od wielkoci powierzchni reflektora.
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Jaka jest zasada pracy czujnika dyfuzyjnego?
Czujniki dyfuzyjne su do bezporedniego wykrywania przedmiotów.
Nadajnik i odbiornik wiata umieszczone s w jednej obudowie. Nadajnik emituje wiato, które odbite od wykrywanego przedmiotu trafia
do odbiornika i w efekcie tego generowany jest sygna wykrycia celu.
Jakie w)a?ciwo?ci maj$ czujniki dyfuzyjne?
Czujniki dyfuzyjne maj niewielki zasig roboczy w granicach do
100mm. Przedmioty lub to znajdujce si poza tym zasigiem nie s
wykrywane, co sprawia, e pewne zakócenia s tumione. Wpyw na
zasig roboczy ma kolor i typ powierzchni wykrywanego przedmiotu.
Wspóczynnik odbicia wiata od przedmiotu moe zmienia si w szerokich granicach. Lnice powierzchnie mog sprawi, e wykrycie
waciwego celu moe okaza si bardzo trudne. Ponadto czoo czujnika musi by moliwie dokadnie równolege do powierzchni celu odbijajcego wiato. Przedmioty ciemne lub matowe mog pochon
wikszo wiata a pozostaa odbita ilo wiata moe nie wystarczy
do wykrycia celu.
Jak wyznaczana jest maksymalna odleg)o? wykrywana dla czujników
dyfuzyjnych?
Do wyznaczenia maksymalnej odlego wykrywania czujnika dyfuzyjnego stosuje si skalibrowan rozpraszajc powierzchni celu, któr
jest arkusz biaego papieru lub papier firmy Kodak, odbijajcy okoo
90% strumienia wiata. Dla powierzchni bardziej pochaniajcych
wiato odlego ta ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

19

Systemy i funkcje mechatroniczne – Instrukcja
Minos

4.2

Przetwarzanie sygnaów
Zadanie 2 Jakie mog$ by *ród)a zak)óceQ poprawnej pracy czujników fotoelektrycznych?
Czujniki fotoelektryczne s wraliwe na zakócenia spowodowane interferencj optyczn, wywoan oddziaywaniem zewntrznych róde
wiata, naturalnych jak i sztucznych. Promieniowanie tych róde, docierajce do odbiornika, moe spowodowa bdne sygnay wyjciowe
z czujnika. Aby ograniczy prawdopodobiestwo bdnych reakcji,
czujniki s wyposaane w ukady eliminujce, w pewnym zakresie, tego typu zakócenia i szumy oraz ukady dostrajajce odpowiednio czuo czujnika. Dodatkowe problemy moe stanowi olej, py, brud zalegajcy na powierzchniach wykrywanych przedmiotów lub na soczewkach nadajnika i odbiornika.
Które typy czujników s$ najbardziej podatne na interferencj optyczn$?
Czujniki dyfuzyjne s najbardziej podatne na zakócenia spowodowane
interferencj optyczn. Dotyczy to zarówno wiata naturalnego i wiata sztucznego o staym nateniu, jak i wiata migajcego.
Jakie korzy?ci wynikaj$ z pracy czujników ze ?wiat)em modulowanym?
Praca czujnika ze wiatem modulowanym oznacza, e wiato emitera
jest wczane tylko na krótki okresu czasu. Takie czujniki s mniej czue na otaczajce wiata, zwiksza si maksymalny zakres dziaania
czujnika i wydua si czas ycia diod LED.
Na czym polega polaryzacja ?wiat)a?
Polaryzacja wiata polega na cakowitym lub czciowym uporzdkowaniu drga fali wietlnej. Gdy wiato nie jest spolaryzowane, drgania
pola elektrycznego i magnetycznego odbywaj si w wielu kierunkach,
natomiast w przypadku wiata spolaryzowanego, drgania te odbywaj
si tylko w jednym kierunku.
W jakim celu stosuje si w czujnika fotooptycznych ?wiat)o spolaryzowane?
wiato spolaryzowane pozwala rozróni wiato odbite od elementu
wykrywanego w ród innych odbieranych sygnaów wietlnych.
Jak realizowana jest polaryzacja ?wiat)a?
Do polaryzacji wiata su filtry polaryzacyjne pionowe i poziome.
wiato naturalne niespolaryzowane, po przejciu przez taki filtr staje
si wiatem spolaryzowanym w paszczy nie pionowej lub poziomej.
Tak spolaryzowane wiato atwo jest zatrzyma lub przepuci stawiajc na jego drodze drugi filtr polaryzacyjny.
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Jak ?wiat)o spolaryzowane odbija si od powierzchni przedmiotów?
Odbicie wiata spolaryzowanego od powierzchni rozpraszajcej niszczy polaryzacj. Odbicie za spolaryzowanego wiata od powierzchni
lustrzanej nie niszczy polaryzacji, moe jedynie zmieni kierunek polaryzacji. Wanie ukad trzech luster (reflektor) nie niszczy polaryzacji
tylko zmienia ja np. z poziomej na pionow.
Jak nale9y rozumie pojcie „margines dzia)ania” czujnika fotooptycznego?
Margines dziaania okrela ile razy ilo wiata padajcego na odbiornik czujnika jest wiksza od iloci wiata niezbdnej dla przeczenia
stanu wyjcia czujnika. Czujniki wyposaa si w diody sygnalizujce,
czy w danej chwili ilo wiata padajcego na odbiornik gwarantuje
pewn prac czujnika. Zmniejszenie iloci wiata moe nastpi np. z
powodu zabrudzenia czujnika, innego rozpraszania wiata przez wykrywany przedmiot lub te starzenia si emitera.
Jak$ powinno si zapewni nadwy9k ?wiat)a, aby gwarantowa)a poprawn$ prac czujnika fotooptycznego?
Aby dysponowa pewn rezerw warto tego marginesu powinna by
zawsze wiksza od 1 - co oznacza, e rzeczywista ilo padajcego
wiata przekracza minimalny poziom wymagany do przeczenia stanu wyjcia. Im ta nadwyka bdzie wiksza tym praca czujnika bdzie
bardziej niezawodna. W warunkach maego prawdopodobiestwa zabrudzenia soczewek czy reflektora minimalny margines dziaania nie
powinien by mniejszy od 1.5. W warunkach rodowiska bardzo zabrudzonego i przy ograniczonych moliwociach czyszczenia soczewek minimalny margines dziaania powinien przekracza nawet 50.
Co to jest czas reakcji czujnika fotooptycznego?
Czas reakcji jest czasem liczonym od pojawienia si wizki wiata
midzy emiterem i odbiornikiem, do zmiany stanu wyjcia przecznika. Znajomo czasu reakcji moe pomóc w okreleniu, jak dugo poruszajcy si przedmiot musi pozostawa w polu widzenia czujnika,
aby zosta wykryty przez czujnik - czyli z jak maksymalnie prdkoci
moe si porusza lub te jak due odstpy midzy kolejnymi przedmiotami musz by przewidziane.
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4.3

Specjalne rodzaje czujników
Zadanie 4 Co ró9ni czujnik refleksyjny z polaryzacj$ od typowego czujnika refleksyjnego?
W czujnikach refleksyjnych wykorzystujcych zjawisko polaryzacji,
wiato emitera kierowane przez filtr polaryzacji poziomej na reflektor z
potrójnymi lustrami. Reflektor zmieniaj polaryzacj promieni wiata o
900. Cz odbitych od reflektora promieni wiata dociera do odbiornika przechodzc przez drugi filtr o polaryzacji pionowej. Filtry s dobrane i ustawione tak, e tylko wiato odbite od reflektora dociera do odbiornika a nie wiato odbite od innych przedmiotów znajdujcych si w
zasigu czujnika. Typowy czujnik nie posiada filtrów. Jest zatem naraony na zakócenia od innych promieni wietlnych.
Jakie s$ mo9liwo?ci eliminacji wp)ywu t)a i pierwszego planu?
Najprostszym sposobem eliminacji wpywu ta i pierwszego planu jest
ograniczenie obszaru aktywnego, przez doprowadzenie do przecicia
si osi optycznych nadajnika i odbiornika. Realizowane jest przez mechaniczn zmian ustawienia soczewek lub zmian kta ustawienia
odbiornika. Jeszcze bardziej skuteczn jest metoda elektronicznej eliminacji wpywu ta, w której czujnik widzi to, ale potrafi je zignorowa.
Przykadem takich rozwiza moe by czujnik dyfuzyjny z dwoma
odbiornikami wiata lub czujnik triangulacyjny wyposaony w kamer
CCD bd przetwornik PSD.
W jakim trybie mog$ pracowa czujniki z elektroniczna eliminacj$ zak)óceQ?
Czujniki z elektroniczn eliminacj zakóce mog pracowa w jednym
z trzech trybów:
- zabezpieczenie przed wykryciem obiektu znajdujcego si poza obszarem wykrywania (to),
- zabezpieczenie przed wykryciem obiektu znajdujcego si przed
ustalonym obszarem wykrywania (pierwszy plan),
- wykrywanie tylko obiektu znajdujcego si w zdefiniowanym obszarze (funkcja okna).
Jakie odbiorniki ?wiat)a s$ stosowane w czujnikach triangulacyjnych?
W czujnikach triangulacyjnych, jako odbiorniki wiata, mog by stosowane fotodetektory liniowe PSD lub liniowe kamery CCD. Dziki tym
odbiornikom czujniki te, oprócz funkcji wykrywania przedmiotów, mog
mierzy równie odlego przedmiotu od czujnika.
Na czym polega autokolimacja?
Autokolimacja polega na samoczynnym przeksztacaniu rozbienej
wizki wiata w wizk równoleg. Ma to, nawet przy maej rednicy
wizki, zapewni wystarczajc ilo wiata kierowan na odbiornik.
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Jakie dodatkowe cechy posiadaj$ czujniki refleksyjne z autokolimacj$?
Wykorzystanie zjawiska autokolimacji w czujnikach refleksyjnych pozwala wykrywa przedmioty znajdujce si bardzo blisko czujnika, w
tzw. martwej strefie, jak i przedmioty prze roczyste.
Jak zbudowane s$ ?wiat)owody?
wiatowód posiada rdze ze szka lub tworzywa sztucznego, otoczony paszczem z innego szka lub tworzywa sztucznego o mniejszym
wspóczynniku zaamania wiata oraz warstw ochronn.
Na czym polega efekt ca)kowitego odbicia w ?wiat)owodzie?
Cakowite wewntrzne odbicia wystpuje, gdy wiato pada na granic
dwóch orodków o rónych wartociach wspóczynnika zaamania
wiata. Cakowite wewntrzne odbicie oznacza, e 100% energii
wizki wietlnej, po odbiciu od granicy rdzenia z paszczem, wraca do
wiatowodu. Promie wiata bdzie odbity tylko wtedy od warstwy
granicznej, gdy wspóczynnik zaamania wiata w rdzeniu bdzie
wikszy ni w paszczu.
Jakie s$ ró9nice pomidzy ?wiat)owodami szklanymi i plastikowymi?
Szklane wiatowody s trwalsze ni plastikowe i w wykonaniu stano
o
dardowym wytrzymuj temperatur do 250 C, a plastikowe okoo 70 C
wiatowody plastikowe s natomiast bardziej trwae, tasze i atwiej
jest je skraca przez obcicie koców. wiatowody plastikowe maj
jednak ma sprawno przy transmisji promieni podczerwonych. W
konsekwencji, wókna szklane stosowane s dla wiata widzialnego i
podczerwieni, a wiatowody plastikowe tylko dla transmisji wiata widzialnego.
Jaka jest zasada pracy czujnika ?wiat)owodowego?
Zasada dziaania fotoelektrycznych czujników ze wiatowodami jest
taka sama jak innych czujników fotoelektrycznych. Rónica polega tylko na tym, e wiato transportowane jest przez wiatowód. Metalowe
zakoczenie wiatowodu s bardzo mae (rzdu kilku mm) i dziki temu mog by umieszczane w trudno dostpnych miejscach, z dala od
optoelektronicznych obwodów czujnika, umieszczonych w osobnym
wzmacniaczu.
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4.4

Technika pocze
Zadanie 4 Jakie tryby pracy s$ charakterystyczne dla czujników fotoelektrycznych?
Czujniki fotoelektryczne mog pracowa w trybie ciemnym (DO) lub w
trybie jasnym (LO). W trybie ciemnym wyjcie czujnika jest aktywne
(ON), gdy wiato emitera nie dociera do odbiornika. Odpowiada to sytuacji „wyjcie normalnie otwarte NO” w czujnikach indukcyjnych i pojemnociowych. W trybie jasnym wyjcie jest aktywne, kiedy wiato
dociera z emitera do odbiornika.
Od czego zale9y kszta)t i wielko? strefy prze)$czania stanu wyj?cia
czujnika.?
Aby nastpio przeczenie stanu wyjcia to wykrywany przedmiot musi znajdowa si w strefie przeczania. Kady czujnik fotoelektryczny
posiada charakterystyczn dla siebie stref przeczania stanu wyjcia. Wielko oraz ksztat tej strefy zaley od rednicy wizki wiata
wysyanego przez emiter oraz odlegoci wykrywanego obiektu od
czujnika. W przypadku czujników przelotowych istotna jest gównie odlego odbiornika wiata od emitera.
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5

Czujniki magnetyczne

5.1

Zjawiska magnetyczne wykorzystywane w czujnikach
Zadanie 1 Co to s$ materia)y magnetycznie mikkie i magnetycznie twarde?
Ferromagnetyki twarde charakteryzuj si szerok histerez. Nale
do nich: stopy Fe-Co, Ni-Co i ferryty twarde. Oznacza to, e ferromagnetyk trudno si magnesuje i rozmagnesowuje. Wykonuje si z nich
magnesy stae. Ferromagnetyki mikkie o wskiej histerezie szybko
si magnesuj i rozmagnesowuj. Mog by stosowane na rdzenie
magnetyczne. Materiaami magnetycznie mikkimi s np. elazo, stopy
Fe-Si, Fe-Al, ferryty mikkie i stopy amorficzne.
Na czym polega efekt Halla?
Efekt Halla polega na pojawianiu si dodatkowego pola elektrycznego
w pytce z przewodnika lub póprzewodnika umieszczonej w zewntrznym polu magnetycznym, przez któr pynie prd stay. Oddziaywanie
zewntrznego pola magnetycznego na adunki elektryczne pynce w
pytce, prowadzi do gromadzenia si tych adunków na jednym z jej
brzegów. Rónica potencjaów na obu brzegach pytki jest, tzw. napiciem Halla VH.
Dlaczego pole magnetyczne zmienia magnetorezystancj pó)przewodników?
Pole magnetyczne zwiksza magnetorezystancj póprzewodników,
poniewa powoduje odchylenie kierunku prdu w nim pyncego. Wydua to drog adunkom elektrycznym, co jest równoznaczne ze wzrostem rezystancji póprzewodnika. Kt odchylenia ronie wraz ze wzrostem natenia pola magnetycznego, zwikszajc drog, jak adunki
elektryczne musz przeby.
Jak$ role spe)niaj$ elektrody nanoszone na ta?m magnetorezystora ?
Zote lub aluminiowe elektrody ustawione na drodze przepywu prdu
koryguj jego kierunek i w rezultacie droga adunków elektrycznych
jest jeszcze dusza ni bez elektrod. Powoduje to dalszy wzrost rezystancji póprzewodnika.
Czym charakteryzuj$ si „przewody impulsowe” ?
„Przewód impulsowy” posiada dwa odmienne magnetycznie obszary:
rdze i powok. Rdze ma wasnoci materiau magnetycznie mikkiego (wska histereza) a powoka wasnoci materiau magnetycznie
twardego (szeroka histereza).
Na czym polega efekt Wieganda?
Efekt Wieganda polega na generowaniu elektrycznego impulsu w zwojach cewki nawinitej na „przewodzie impulsowym”, w wyniku zmiany
kierunku zewntrznego pola magnetycznego.
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5.2

Podstawowe typy czujników magnetycznych
Zadanie 2 Co mo9e spe)nia role elementu reaguj$cego na zmiany pola magnetycznego?
Elementem reagujcym na pole magnetyczne jest: hermetyczny cznik elektryczny (kontaktron), element póprzewodnikowy (hallotron),
magnetorezystor oraz cewka z przewodem impulsowym.
Jakie zalety maja czujniki magnetyczne?
Czujniki magnetyczne charakteryzuj si hermetyczn budow, zrónicowanymi ksztatami obudów oraz duymi odlegoci dziaania przy
niewielkich wymiarach. Podstawowe odmiany tych czujników nie wymagaj zasilania i mog by podczane bezporednio do wej sterowników, jak te mog samodzielnie sterowa prac urzdze. Dodatkow ich zalet jest szeroki zakres napi i prdów przeczania,
nawet ponad 1000V i kilku A.
Czy czujniki magnetyczne mog$ wykrywa przedmioty znajduj$ce si
za ?ciank$ z plastiku?
Tak mog, poniewa pole magnetyczne przenika przez wikszo materiaów niemagnetycznych, std wykrywanie przedmiotów moe odbywa si nawet wtedy, gdy midzy przedmiotem a czujnikiem znajduj si diamagnetyczne przeszkody np. plastikowe cianki rur lub pojemników.
Na jakie przedmioty reaguj$ czujniki magnetyczne?
Czujniki magnetyczne reaguj na pole magnetyczne wytwarzane zwykle przez magnesy stae. Role przedmiotu wykrywanego mog spenia same magnesy lub te magnesy przymocowane do wykrywanych
przedmiotów. W tym drugim przypadku moe to by w zasadzie dowolny materia, ale jego wasnoci magnetyczne mog zmniejsza lub
zwiksza zakres pomiarowy czujnika. Korzystne jest mocowanie magnesów do przedmiotów nieferromagnetycznych gdy zapewnia to
wikszy zakres dziaania czujnika.
Z jakich g)ównych zespo)ów sk)ada si czujnik magnetyczny?
Gówne zespoy czujnika magnetycznego to: jeden z elementów reagujcych na zmiany pola magnetycznego, ukad detekcji sygnau sterujcego wyjciem i ukad wyjciowy. Czujniki mog by jeszcze wyposaone w diod sygnalizujc stan wyjcia czujnika.
Jaka jest zasada dzia)ania czujnika magnetycznego z kontaktronem?
Czujnik magnetyczny z kontaktronem reaguje na zblianie si do niego
magnesu. W polu magnetycznym wytworzonym przez magnes zestykii
kontaktronu zostaj namagnesowane. Jeli sia wzajemnego przycigania zestyków pokona ich siy sprystoci, kontaktron zmieni swój
stan np. z otwartego na zamknity. Dziki temu zamknity zostanie
równie cay obwód elektryczny z doczonym obcieniem.
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Jaki jest stan wyj?cia czujnika z kontaktronem, gdy nie dzia)a na niego
pole magnetyczne?
Zaley to od typu kontaktronu zastosowanego w czujniku. Wyjcie moe pozostawa w stanie otwartym (normalnie otwarte – NO) lub te
moe istnie moliwo wyboru midzy stanem normalnie otwartym –
NO a stanem normalnie zamknitym - NC.
Czy czujniki magnetyczne z kontaktronem maj$ tylko jedn$ aktywn$
powierzchni?
Powierzchni aktywnych w czujniku z kontaktronem moe by kilka.
Decyduje o tym gównie ksztat obudowy czujnika. Wymusza on bowiem obszary, w których moe porusza si magnes. S czujniki, w
których moliwe jest tylko przemieszczanie magnesu wzgldem czoa
czujnika i s takie, które umoliwiaj przemieszczanie magnesu równie wzgldem bocznych powierzchni czujnika. Magnetyczne czujniki
kontaktronowe posiadaj bardzo róne ksztaty obudów, od prostych
cylindrycznych i prostopadociennych, do bardzo zoonych form
geometrycznych.
Od czego zale9y maksymalny zasig czujnika magnetycznego z kontaktronem?
O maksymalnym zasigu Smax czujnika z kontaktronem decyduje sia
oddziaywania pola magnetycznego. Sia ta zaley, z jednej strony, od
wielkoci i wasnoci magnesu, a z drugiej strony, od tego jak daleko
znajduje si magnes od aktywnej powierzchni czujnika. Ponadto zgodnie z charakterystyk dziaania kontaktronu, zasig czujnika zaley od
miejsca usytuowania magnesu w stosunku do miejsc aktywnych kontaktronu.
Ile przewodów maj$ wyj?cia czujników magnetycznych z kontaktronem?
Czujniki z kontaktronem posiadaj trzy przewody wyjciowe, a w przypadku braku diody, sygnalizujcej stan czujnika, tylko dwa przewody.
Jaka jest zasada dzia)ania hallotronowego czujnika magnetycznego?
Hallotronowy czujnik magnetyczny zasilany jest prdem staym, który
pynie przez pytk póprzewodnikow (hallotron). Dopóki magnes
znajduje si poza stref dziaania czujnika prd bez przeszkód przepywa przez hallotron. Rónica potencjau na jego krawdziach jest
wówczas równa zero (V=0). Kiedy magnes pojawi si w strefie dziaania czujnika, jego pole magnetyczne spowoduje pojawienie si na
krawdziach hallotronu napicia Halla (V=VH). To napicie stanowi sygna pomiarowy, który steruje tranzystorem wyjciowym czujnika.
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5.3

Czujniki magnetyczne specjalne
Zadanie 3 Jaka jest zasada pracy magnetycznych czujników Wieganda?
Zasada pracy magnetycznego czujnika Wieganda sprowadza si do
rejestrowania przypadków zmiany kierunku namagnesowania (polaryzacji) rdzenia „przewodu impulsowego”. Polaryzacja namagnesowania
rdzenia moe zmieni si na odwrotn, jeli zewntrzne pole magnetyczne zmieni swój kierunek.
Jak mo9na realizowa zmian kierunku pola magnetycznego w czujnikach Wieganda?
Moliwe s trzy sposoby spowodowania zmiany kierunku pola magnetycznego dziaajcego na przewód impulsowy:
- magnesy o zmiennej polaryzacji przesuwaj si kolejno przed nieruchomym czujnikiem, w którym znajduje si przewód impulsowy z nawinit cewk,
- przewody impulsowe przesuwaj si kolejno przed nieruchomym
czujnikiem, w którym umieszczone s dwa magnesy z cewk,
- przedmioty ferromagnetyczne przesuwaj si kolejno przed czujnikiem, w którym umieszczono dwa magnesy i cewk wraz z przewodem impulsowym.
Jak realizowane jest wykrywanie ruchomych magnesów przez czujnik
Wieganda?
W pierwszej fazie na „przewód impulsowy” dziaa pole magnetyczne
magnesu o polaryzacji np. N/S, a nastpnie pole kolejnego magnesu o
odwróconej polaryzacji S/N. Ta zmiana polaryzacji zewntrznego pola
magnetycznego powoduje impuls napiciowy w cewce nawinitej wokó przewodu impulsowego, który po przetworzeniu jest sygnaem wyjciowym z czujnika.
Jak realizowane jest wykrywanie ruchomych „przewodów impulsowych” przez czujnik Wieganda?
W wyniku przesuwania „przewodu impulsowego”, przed nieruchomym
magnesem o polaryzacji np. N/S, a po chwili przed drugim magnesem
o odwrotnej polaryzacji S/N, zmianie ulega kierunek namagnesowania
rdzenia przewodu impulsowego. Powoduje to impuls napiciowy w
cewce czujnika, który po przetworzeniu jest sygnaem wyjciowym.
Jakim napiciem musz$ by zasilane czujniki Wieganda?
Czujniki Wieganda nie wymagaj zasilania, mog by wykonywane jako proste czujniki dwuprzewodowe i s odpowiednie do pracy w trudnych warunkach rodowiskowych.
Co, w czujnikach z magnesem, pe)ni rol elementu wra9liwego na
zmiany pola magnetycznego?
Elementem wraliwym na zmiany pola magnetycznego w tych czujnikach jest cewka nawinita bezporednio na magnesie staym.
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Jakie przedmioty mog$ wykrywa czujniki z magnesem?
Tego typu czujniki magnetyczne wykrywaj ruch przedmiotów ferromagnetycznych. Nie mog one by stosowane do wykrywania nieruchomych przedmiotów, poniewa napicie wyjciowe spada wówczas
do zera.
Czy czujniki z magnesem wymagaj$ zasilania?
Czujniki te nie wymagaj zasilania, poniewa ferromagnetyczny
przedmiot zbliajcy si do czujnika zmienia strumie magnetyczny
przechodzcy przez cewk, generujc równoczenie napicie na kocach cewki. Napicie to po przetworzeniu jest sygnaem wyjciowym.
Od czego zale9y napicie wyj?ciowe w magnetycznych czujnikach z
magnesem?
Napicie wyjciowe w magnetycznych czujnikach z magnesem zaley
od tego jak szybko wykrywany przedmiot zblia si do czujnika. Wartoci tych napi s jednak mae i wymagaj dodatkowego wzmocnienia, aby przeczy stan ukadu wyjciowego. Gdy prdko przedmiotu zmniejsza si, to napicie wyjciowe te spada. Dla nieruchomego
przedmiotu spada ono do zera.
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5.4

Warunki zabudowy i zastosowania
Zadanie 4 Czy rodzaj materia)u, w którym montowany jest czujnik magnetyczny
wp)ywa na prac czujnika?
Tylko w przypadku, gdy jest to materia ferromagnetyczny. W takich
przypadkach korzystne jest moliwie due jego wysunicie ponad powierzchni materiau ferromagnetycznego. Wskazane jest te wprowadzenie dodatkowej warstwy izolacyjnej z materiau niemagnetycznego (dielektryka), rozdzielajcej czujnik i ferromagnetyk.
Czy wprowadzenie cienkiego przedmiotu midzy czujnik a magnes zak)óci prace czujnika?
Wprowadzenie midzy czujnik a magnes przedmiotu wykonanego z
materiau nieferromagnetycznego nie wpywa na zachowanie si czujnika magnetycznego. Inaczej zachowa si czujnik, gdy midzy magnesem a czujnikiem pojawi si przedmiot ferromagnetyczny. Moe to
w wikszoci sytuacji doprowadzi do zmiany stanu wyjcia czujnika,
czyli do zakócenia jego pracy.
Jakie s$ g)ówne zastosowania czujniki magnetycznych?
Czujniki magnetyczne znajduj zastosowanie midzy innymi do:
- wykrywania obiektów znajdujcych si za ciankami plastikowymi np.
wewntrz rur lub pojemników,
- wykrywanie obiektów w agresywnych rodowiskach poprzez cianki
ochronne,
- wykrywania obiektów w obszarach o podwyszonej temperaturze,
dziki moliwoci wyprowadzania pola magnetycznego z pomoc elementów ferromagnetycznych,
- wykrywania obiektów w ruchu postpowym lub obrotowym,
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6

Funkcje czujników w systemach
Zadanie 1 Jakie s$ podstawowe zadania sensorów we wspó)czesnych systemach mechatronicznych?
Sensory su do identyfikacji:
- zachowania si systemów w warunkach ich pracy,
- prawidowoci sterowania parametrami realizowanych procesów,
- zakóce eksploatacyjnych,
- degradacji wasnoci eksploatacyjnych i wystpujcych uszkodze.
Jakie parametry pracy systemów mechatronicznych s$ sprawdzane za
pomoc$ sensorów?
Sprawdzaniu za pomoc sensorów podlegaj parametry pracy wzów
konstrukcyjnych moduu/systemu, takie na przykad jak:
- znamionowe prdkoci i przyspieszenia realizowanych ruchów zespoów roboczych,
- pooenia, pozycjonowanie i orientacja zespoów oraz przedmiotów,
- drogi (dugoci) realizowanych ruchów,
- znamionowe prdkoci ruchów elementów pomocniczych,
- przenoszone i wywierane (znamionowe) obcienia (sia, cinienie,
prd, moc elektryczna, moment),
- dopuszczalne warunki termiczne pracy systemu,
- zintegrowane zdolnoci ruchowe,
- wasnoci energetyczne systemów i ich moduów – ich moc, moment.
Jakie funkcje systemów mechatronicznych wymagaj$ udzia)u sensorów?
Sygnay z sensorów s niezbdne dla:
- rozpoznania stanu wyjciowego do realizacji funkcji,
- oceny gotowoci wczenia realizacji funkcji,
- wczenia realizacji funkcji,
- obserwacji prawidowoci przebiegu realizacji funkcji,
- podjcia decyzji o zakoczeniu realizacji funkcji,
- wyczenia realizacji funkcji,
- przesania informacji o zakoczeniu realizacji funkcji.
Do czego sprowadza si rola sensorów w diagnozowaniu systemów
mechatronicznych?
Rola sensorów w procesach diagnostycznych sprowadza si do dokadnego i niezawodnego mierzenia wartoci odpowiednich parametrów, okrelajcych poprawno dziaania systemu mechatronicznego.
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Zadanie 2: Jakich informacji mog$ dostarcza sensory w diagnostyce procesu
skrawania?
W systemach wytwórczych sensory mog dostarcza informacje o:
- prawidowoci realizowanego cyklu pracy,
- stanie narzdzi np. skrawajcych,
- stanie wiórów,
- cigoci chodzenia narzdzi i przedmiotu obrabianego,
- stanie warstwy wierzchniej,
- wymiarach, itp.
Jaka jest rola sygna)ów pomiarowych przekazywanych przez sensory
w nadzorowaniu pracy systemów mechatronicznych?
Sygnay pomiarowe przekazywane przez sensory w systemach mechatronicznych s odpowiednio przetwarzane i porównywane z wartociami wymaganymi. Rónica tych wartoci jest sygnaem regulacji
ukadu sterowania lub wartoci bdu chwilowego, który w odpowiednim trybie jest kompensowany.
Co ocenia si za pomoc$ sensorów w diagnostyce serwisowej systemu mechatronicznego?
Za pomoc sensorów ocenia si w sposób poredni lub bezporedni
stan zuycia systemu, w celu dokonania okresowych napraw lub korygowania odpowiednich parametrów pracy. Ocen t wykonuje si poprzez pomiary wartoci odpowiednich parametrów, wiadczcych o
zuyciu skadników systemu.
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7

Sieci przemysowe

7.1

Przetwarzanie cyfrowe i interfejsy cyfrowe
Zadanie 1: Co to jest magistrala i jakie daje korzy?ci?
Magistrala to zespó linii oraz ukadów przeczajcych sucych do
przesyania sygnaów midzy poczonymi urzdzeniami. Magistrala
pozwala na:
- znacznie obniy koszty przesyu informacji,
- zwikszy odlego midzy czujnikiem i sterownikiem,
- przesya dane dotyczce kalibracji i charakterystyki czujnika.
Co to jest cyfryzacja i kwantowanie sygna)u?
Cyfryzacja sygnaów analogowych polega na próbkowaniu sygnau
analogowego w okrelonym odstpie czasu, rejestrowaniu tych wartoci i zamianie na odpowiadajce im wartoci cyfrowe. Nastpuje tzw.
kwantowanie sygnau analogowego. Oznacza to, e sygna analogowy
moe przyj tylko okrelone wartoci z danego zakresu.
Opisz transmisj szeregow$.
Szeregowe przesyanie danych oznacza, e kady bit informacji (0 lub
1) jest zakodowany w róny sposób i moe mu w najprostszym przypadku odpowiada:
-wczanie lub wyczanie prdu,
-przeczanie wartoci napicia,
-zmiana napicia z ujemnego na dodatnie i odwrotnie.
Istnieje równie moliwo przesyania sygnaów z wykorzystaniem
metod zmiennoprdowych, za pomoc: modulacji amplitudy, modulacji
czstotliwoci, modulacji fazy.
Opisz transmisj równoleg)$.
Transmisja równolega w najprostszym przypadku wymaga przynajmniej kilku linii np. omiu linii. Zalet transmisji równolegej jest dua
szybko przesyu informacji, natomiast wad dua liczba linii - co
zwiksza koszty okablowania oraz interferencja pomidzy liniami
transmisyjnymi, wzrastajca wraz z odlegoci, na któr transmisja
jest realizowana. Z tego tez powodu transmisja równolega jest realizowana na krótkie odlegoci.
Co to jest interfejs RS 232C?
Interfejs RS232C jest standardem poczenia midzy nadajnikiem a
odbiornikiem . Jest to standard opisujcy interfejs pomidzy urzdzeniem kocowym dla danych (DTE - Data Terminal Equipment) a urzdzeniem komunikacyjnym dla danych (DCE - Data Communication
Equipment), czyli stanowi poczenie pomidzy terminalem i modemem. Standard RS232C umoliwia transmisj danych na odlego do
15 m z szybkoci max 20kbitów/s. Umoliwia poczenie dwóch urzdze, jednego nadajnika i jednego odbiornika.
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7.2

Sieci komunikacyjne i zarzdzanie nimi
Zadanie 2: Przedstaw struktur komunikacji w przedsibiorstwie.
Moemy w niej wyróni w pi poziomów, od najniszego do najwyszego:
-poziom czujników i ukadów wykonawczych (polowy),
-poziom sterowania grup,
-poziom sterowania procesem,
-poziom sterowania produkcj,
-poziom sterowania(zarzdzania) przedsibiorstwem.
Opisz sie komunikacyjn$ typu gwiazda.
W strukturze tej wszystkie informacje przesyane s (przechodz)
przez centralny wze sieci (moe to by komputer lub inne urzdzenie
sieciowe penice rol wza sieci). Wze ten steruje przepywem informacji w sieci. Poszczególne terminale nie mog si komunikowa
bezporednio pomidzy sob. Powoduje to siln zaleno od sprawnoci wza, jego uszkodzenie powoduje uszkodzenie caej sieci.
Przedstaw sie komunikacyjn$ typu pier?cieQ.
W strukturze tej sieci informacje przesyane s pomidzy kilkoma terminalami poczonymi w piercie (rys.7.8). Kady terminal nadaje i
odbiera dane. Jeeli stacja odbierze dane, kopiuje je oraz zaznacza,
e je odebraa i przesya dalej do nastpnego terminala. Tym sposobem nadajnik , który wysa informacje rozpoznaje, e zostay one poprawnie odebrane.
Przedstaw sie komunikacyjn$ typu magistrala (bus).
Najbardziej znana i rozpowszechnion struktur sieci jest struktura typu magistrala, zwana take liniow. Wszystkie urzdzenia podczone
s do jednej wspólnej linii danych - magistrali. Teoretycznie kade
urzdzenie w tej sieci moe si komunikowa z kadym innym.
Wszystkie urzdzenia maj takie same prawa dostpu.
Co to jest siec polowa (fieldbus)?
Fieldbus jest w peni cyfrowym dwukierunkowym systemem komunikacji szeregowej, który czy elementy pomiarowe i sterujce, takie jak
czujniki, elementy wykonawcze i urzdzenia sterujce. Stanowi on sie
czc urzdzenia wykorzystywane w procesie sterowania i zarzdzania oraz automatyzacji procesu produkcji. Posiada zaimplementowane mechanizmy suce do przekazywania danych sterujcych w
czasie rzeczywistym. Umoliwia decentralizacj sterowania procesem
produkcji, a take wykorzystanie „inteligentnych” urzdze, co wpywa
na zwikszenie elastycznoci systemu komunikacji oraz zmniejsza
koszty.
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Co to jest sterowanie scentralizowane?
W scentralizowanym sterowaniu wszystkie sygnay z procesów s
przesyane do centralnego ukadu sterowania. Typowym przykadem
s sterowniki PLC, do których przyczone s wszystkie czujniki i ukady wykonawcze. Inn metod centralizacji jest wykorzystanie multiplekserów i sieci przemysowej do zbierania wszystkich analogowych i
cyfrowych sygnaów wejciowych i wyjciowych. Sygnay te s zbierane w multiplekserze a nastpnie przesyane s sieci do jednostki sterujcej
Co to jest sterowanie rozproszone?
Aktualn tendencj jest przenoszenie funkcji wykonywanych przez
przecion jednostk centraln na urzdzenia sieciowe, na niszych
poziomach i wyposaanie ich w inteligencj lokaln. Dziki inteligencji
moliwe jest realizowanie przez te urzdzenia podstawowych funkcji
sterowaniowych. Sterowanie takie nazywa si sterowaniem rozproszonym z lokaln inteligencj
Co to jest model sieci OSI?
Model OSI to zdefiniowany przez organizacje ISO oraz ITU-T standard
opisujcy struktur komunikacji sieciowej. Model OSI jest traktowany
jako model odniesienia dla wikszoci rodzin protokoów komunikacji.
Najpopularniejszy to model OSI-RM (ang. OSI Reference Model). Model referencyjny OSI dzieli procesy zachodzce podczas sesji komunikacyjnej na siedem warstw funkcjonalnych, które zorganizowane s
wedug naturalnej sekwencji zdarze zachodzcych podczas sesji komunikacyjnej. Warstwy od 1 do 3 umoliwiaj dostp do sieci, a warstwy od 4 do 7 obsuguj logistycznie komunikacj kocow.
-nisz, lub transportow (zorientowan na komunikacj), s to warstwy od 1 do 4.
-wysz, lub stref zorientowan na uytkownika, utworzon przez
warstwy od 5 do 7.

7.3

Sieci przemysowe
Zadanie 2: Scharakteryzuj krótko sie AS-I.
Pierwotnie interfejs ten powsta jako tania metoda adresowania pojedynczych sensorów w przemysowych zastosowaniach automatyzacji.
Interfejs zyska popularno z uwagi na due moliwoci, prostot instalacji oraz pracy, jak te z uwagi na niskie koszty adresowania urzdze. Transmisja jest w nim ograniczona do prostej informacji (wczony lub wyczony).
Kady segment moe zawiera do 31 urzdze. Zapewnia to 124 wejcia i 124 wyjcia, dajc w sumie pojemno 248 I/O wej/wyj na
pojedynczy segment wersji 2.0. Kady ukad podrzdny (Slave) jest
poczony z drugim a take z ukadem nadrzdnym (Master), za pomoc dwóch przewodów, które s wykorzystywane do zasilania ukadu
i do transmisji danych.
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Podaj krótk$ charakterystyk sieci polowej typu CAN.
Najczciej spotyka si sieci CAN o topologii magistralowej, ale moliwe jest równie na czenie wzów w ukad gwiazdy. Pocztkowo
komunikacja wykorzystywaa jako nonik danych jedynie skrtk ekranowan. Obecnie wykorzystywane s równie inne noniki danych, takie np. jak: wiatowód, fale radiowe, podczerwie i sie energetyczna.
W zalenoci od uytego nonika, w sieci CAN mona przesya dane
z prdkoci do 1 Mbit/s.
Podaj krótk$ charakterystyk sieci polowej typu Device Net
DeviceNet jest sieci opart na protokole komunikacyjnym sieci CAN.
Jest systemem otwartym, w którym wszystkie stacje maj te same
prawa dostpu do medium komunikacyjnego. Dostp do medium
transmisyjnego ma charakter rywalizacyjny (CSMA/CR). Pracuje w
oparciu o model producent / konsument. Wymiany informacji w sieci
realizowane s metod rozgoszeniow (broadcast). Typowym przykadem metody rozgoszeniowej jest transmisja radiowa i telewizyjna.
W przypadku sieci DeviceNet oznacza to, e wszystkie stacje odbieraj wszystkie transmitowane sieci dane, a stosujc lokaln filtracj, reaguj tylko na wybrane dane.
Sie ta pracuje z szybkociami transmisji danych :
-1.0 Mb/s na odlego 50m
-500 Kb/s na odlego 100m
-125 Kb/s 500m
Scharakteryzuj Interbus-S.
Sie ta wykorzystuje topologi piercienia, ale linie danych w obu kierunkach, dochodzce do wszystkich urzdze, s zawarte w jednym
wspólnym kablu, przez co struktura sieci przyjmuje posta drzewa. Do
gównej sieci mona docza a 16 poziomów podsieci. Interbus jest
sieci typu master-slave i pozwala na podczenie do 512 urzdze w
16 poziomach podsieci. Adresy wzów sieci s zwizane z ich fizyczn lokalizacj, przez co wczenie lub wyczenie urzdzenia z sieci
nie wymaga przeadresowania istniejcych urzdze. Dane systemowe
s automatycznie przypisywane nowemu urzdzeniu na podstawie jego miejsca w sieci, co przypomina mechanizm plug and play.
Podaj charakterystyk sieci Profibus.
Obecnie Profibus oferuje profile komunikacyjne DP i FMS, profile fizyczne RS-485, IEC 1158-2, transmisj wiatowodow, jak równie
profile aplikacyjne dla konkretnych dziedzin. Najczciej wykorzystywanym profilem komunikacyjnym jest Profibus DP, który jest zoptymalizowany pod ktem prdkoci przesyu, efektywnoci i obnienia kosztów w systemach automatyki. Protokó Profibus DP wykorzystuje dwie
najnisze warstwy modelu OSI. Profibus FMS jest uniwersalnym profilem komunikacyjnym, wolniejszym od DP, ale posiadajcym szereg
funkcji do komunikacji inteligentnych urzdze. Funkcje komunikacyjne s zdefiniowane w warstwie siódmej (aplikacji) modelu OSI. Oprócz
tej warstwy wystpuj jedynie warstwy 1 i 2.
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Przedstaw charakterystyk sieci Profibus DP i PA
Gównym zadaniem realizowanym w tych standardach jest decentralizacja sterowania, czyli przeniesienie sterowania na niszy poziom,
rozproszenie wej i wyj sygnaów analogowych, umieszczenie kart
przetwarzania jak najbliej obiektu.
Struktura sieci oparta jest na idei stacji gównej, zarzdzajcej (Master), która zarzdza sieci oraz doczonym do niej stacjom podrzdnym (Slave). Stacj Master najczciej jest sterownik lub stacja operatorska PC, stacje natomiast typu Slave tworzy bogata gama rónych
produktów i ukadów, do których nale przede wszystkim: karty
wej/wyj dwustanowych, analogowych, napdy, siowniki, falowniki,
zabezpieczenia silników, panele operatorskie, przetworniki, moduy
wagowe, inteligentne stacje sterownikowe, komputery, itp. Podobnie
jak dla standardów FMS, FDL narzdziem bazowym do uruchomienia
caej sieci jest oprogramowanie Step 7 Firmy Siemens.
WymieQ zalety sieci opartej o struktur Ethernetu.
W porównaniu do struktury sieci standardowych Ethernet ma takie zalety jak:
-du szybko transmisji (aktualnie do 100 MB)
-prawie adne ograniczenia topologii sieci (jej struktury),
- moliwo praktycznie nieograniczonej rozbudowy,
-jest standardem wiatowym,
-poczenie ze wiatow sieci, (standard TCP/IP)
-stay rozwój technologii stosowanej w tej sieci.
Co to jet projekt NOAH?
Jednym z dziaa prowadzcych do ujednolicenia programowego sieci
polowych i zapewnienia dobrej wspópracy sieci tzn. . zapewnienia
bezkonfliktowej wymiany danych, zarówno na poziomie fizycznym jak
programowym, jest projekt NOAH (Network Oriented Application Harmonization).
NOAH jest programem wykorzystujcym warstw aplikacji w modelu
referencyjnym ISO/OSI. Projekt NOAH stanowi standard opisu takich
dodatkowych funkcji ukadu. Umoliwia on opisanie kadego urzdzenia (stworzenie jego wirtualnego obrazu) za pomoc jzyka DDL
(Device Description Language). W praktyce opis urzdzenia (czujnika)
jest podzielony na kilka poziomów: poziom zawierajcy parametry
uniwersalne urzdzenia, poziom parametrów uniwersalnych funkcji,
poziom przetwarzania oraz poziom parametrów waciwych tylko danemu producentowi urzdzenia. Sterowanie oraz komunikacja pomidzy ukadami odbywa si przy wykorzystaniu tablic opisujcych waciwoci poszczególnych czujników.
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Cele i zadania zdalnej diagnostyki i serwisu
Zadanie 1 Jakie s$ przyczyny podejmowania dzia)aQ diagnostycznych?
Pojawiajce si w czasie eksploatacji maszyn nieprawidowoci ich
dziaania i uszkodzenia, skutkuj dla uytkowników duymi kosztami
opó nie produkcyjnych, przestojów i napraw. Zrodzio to potrzeb
cigego monitorowania dziaania maszyn i procesów, prognozowania
zakóce i dziaa zapobiegajcych pogorszeniu jakoci procesów, a
take podejmowania zaplanowanych w oparciu o te prognozy niezbdnych dziaa naprawczych.
Co jest zadaniem zdalnej diagnostyki?
Zadaniem zdalnej diagnostyki jest przekazanie bezprzewodowo na
ma bd znaczn odlego sygnaów diagnostycznych o wymaganej
informacyjnoci, z obiektu diagnozowanego do bliskiego lub dalekiego
odbiornika, stacji monitorujcej lub centrum monitorowania. Odpowiedni system wnioskowania, inteligentny system doradczy lub ekspert
oceni zakócenia i podejmie decyzje serwisowe. Zdalnie generuje on
prognozy i ocenia aktualne odchylenia od prawidowego dziaania oraz
identyfikuje postpujc degradacj parametrów eksploatacyjnych, z
wymagan dokadnoci i prawdopodobiestwem.
Co jest zadaniem systemu zdalnego serwisowania?
Zadaniem zdalnego systemu serwisowania jest:
- Zapobieganie nadmiernemu pogorszeniu parametrów pracy systemów mechatronicznych (maszyn i urzdze) poprzez redukcj zakóce i kompensacj bdów.
- Przewidywanie nadmiernych bdów i uszkodze przed ich wystpieniem, umoliwiajce przeprowadzenie dziaa naprawczych w sposób
zaplanowany i przygotowany tak, by ich skutki ekonomiczne byy jak
najmniejsze (dziaanie inteligentne).
- Optymalne planowanie zada serwisowych w okresach eksploatacji
najkorzystniejszych dla uytkownika.
Jakie s$ korzy?ci zdalnego po)$czenia sensorów z sieciami komunikacyjnymi?
Zdalne poczenie sensorów z sieciami komunikacyjnymi dao prawie
nieograniczon moliwo sterowania procesem diagnozowania, operujc nie tylko pojedynczymi sensorami, ale równie grupami sensorów. Pozwolio równie na wykorzystywanie informacji z sensorów zarówno przez ukady sterujce jak i diagnozujce oraz prognozujce.
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Istota, skadniki i dziaanie systemu diagnostycznego
Zadanie 2 Co stanowi dane wej?ciowe do diagnozowania obiektów?
Danymi wejciowymi do diagnostyki obiektu s:
- waciwoci sygnaów diagnostycznych i miejsca ich pozyskiwania
(lokalizacja sensorów, szybko zmian, dostpno dla serwisu),
- wartoci graniczne kontrolowanych wielkoci,
- zalenoci pomidzy generowanymi sygnaami, a zakóceniami zachowania si obiektu lub procesu,
- czujniki i urzdzenia pomiarowe (czuo, zoono, adaptacyjno,
liczebno, koszt, stopie automatyzacji),
- forma gromadzonych informacji,
- metody przetwarzania sygnaów,
- metody weryfikacji,
- sposób komunikacji z odbiornikami,
- strategia diagnozowania,
- metody wnioskowania.
Jakie s$ kryteria do projektowania diagnostyki?
Kryteriami do projektowania diagnostyki s:
- czuo sygnaów diagnostycznych na zmiany zachowania si maszyny/procesu oraz pojemno informacyjna,
- stopie degradacji maszyny/procesu,
- poziom kwalifikacji obsugi,
- niezawodno,
- koszty eksploatacyjne.
Co wchodzi w sk)ad typowych urz$dzeQ do diagnozowania obiektów
mechatronicznych?
Typowe urzdzenie diagnostyczne obiektów mechanicznych skada
si z nastpujcych zespoów i elementów:
1. Ukad pomiarowy (czujniki, ukady dopasowujce – odpowiedzialne
za dopasowanie energetyczne i informacyjne sygnaów, gniazda diagnostyczne do pobierania informacji z obiektu).
2. wzmacniacze pomiarowe, przetworniki analogowo – cyfrowe, przeczniki kanaów, porty WE/WY (I/O), inne.
3. Procesor sygnaowy (Digital Signals Processor – wykorzystywany
do obliczania wartoci symptomów diagnostycznych).
4. Ukad decyzyjny zawierajcy (przetworniki logiczne, translatory poziomów napi, komparatory cyfrowe, inne).
5. Ukad prezentacji informacji (display), który dekoduje informacje i
przedstawia je w formie najdogodniejszej dla uytkownika (monitor,
drukarka, wska niki analogowe, wska niki cyfrowe, inne).
6. Ukad gromadzenia informacji (pami: RAM, RAM-DISK, VDISK).
7. Oprogramowanie (systemowe, przetwarzania i analizy sygnaów,
diagnozowania i prognozowania stanu, funkcji realizowanych przez
urzdzenie diagnostyczne, komunikacji pomidzy warstwami systemu,
zarzdzajce prac systemu.
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Istota, skadniki i dziaanie systemu diagnozowania serwisowego
Zadanie 3 Czemu ma s)u9y i na czym polega diagnostyka serwisowa?
W odrónieniu od ogólnej diagnostyki prawidowoci dziaania obiektu i
prawidowoci realizowanych przez ten obiekt procesów roboczych,
która informuje uytkownika o tym, czy zakócenia s w dopuszczalnych granicach i czy osiga si zadowalajc dokadno wyrobów,
diagnostyka serwisowa ma suy okresowej korekcji bdów i planowemu przywracaniu obiektowi poprawnych parametrów eksploatacyjnych. Polega ona zatem na ledzeniu stopnia degradacji obiektu (maszyny) po to, by w odpowiednim czasie zastosowa korekcj, kompensacj bdów lub dokona naprawy w sposób planowy i dobrze przygotowany, czyli w krótkim czasie postoju, wtedy, gdy jest to niezbdne, a
zarazem dogodne dla uytkownika. Diagnostyka serwisowa suy w
ogólnoci przywracaniu maszynie jej prawidowych parametrów eksploatacyjnych, gwarantujcych dan dokadno realizowanych procesów (wyrobów).
Prosz omówi przebieg degradacji parametru eksploatacyjnego maszyny i klasyfikacj jej stanów technicznych?
Przekroczenie przez symptom wartoci dopuszczalnej oznacza, e
diagnozowane urzdzenie jest ju niesprawne technicznie, ale moe
by jeszcze przez pewien czas eksploatowane, – czyli jest jeszcze
zdatne do realizacji swoich funkcji. O stanie niezdatnoci urzdzenia
do dalszej eksploatacji bdzie wiadczy przekroczenie przez symptom wartoci granicznej, która wyznacza te ostateczny termin dokonania naprawy. Obszary stanów zdatnoci eksploatacyjnej, i niesprawnoci technicznej, mog czciowo na siebie zachodzi. Pokrywanie si tych dwóch stanów okrela obszar, w którym urzdzenie jest
niesprawne, ale jeszcze zdatne do eksploatacji.
Prosz poda g)ówne kierunki rozwoju zdalnej diagnostyki i serwisu?
Zdalna diagnostyka i serwis ma bardzo silne umocowanie ekonomiczne wynikajce std, e przyczynia si do zwikszenia czasu ycia wyrobów. Tendencje zwikszania czasu ycia bd si przekaday na
tendencje rozwoju zdalnej diagnostyki i nadzorowania. Ponadto wobec
rosncej globalizacji wytwarzania, jego rozproszenie ronie i coraz
bardziej nieodzowne staje si korzystanie ze zdalnej diagnostyki i serwisu, co powinno znaczco zwiksza niezawodno systemów mechatronicznych, procesów technologicznych oraz wytwarzanych finalnych wyrobów. Bdzie zatem nadal intensywnie rozwijana moduowo systemów diagnozowania i coraz wicej funkcji diagnostycznych
bdzie realizowanych przez inteligentne sensory. Rozwój zdalnego
diagnozowania i serwisu systemów maszynowych zmierza do cakowitego objcia ich tymi dziaaniami oraz totalnego nadzorowania i serwisowania opartego o prognozy.
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