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Wydział Nowych Technologii i Chemii 
Michał Czerwiński 
tel. 261 837 130 

e-mail: michal.czerwinski@wat.edu.pl

CHIRALNE MATERIAŁY SMEKTYCZNE

Kolba zawierająca chiralny ciekłokrystaliczny materiał smektyczny 
wykorzystywany w efekcie DHFLC. Zdjęcie: Zakład Chemii WAT

Zminiaturyzowany czujnik do monitorowania oceanów – optyczny 
hydrofon wyprodukowany przez Zedelef Pty Ltd. wykorzystujący chiralny 
smektyczny ciekły kryształ opracowany w Zakładzie Chemii WAT . Czujnik 
ten może wytrzymać ciśnienie wody panujące na głębokości 2 km. Zdjęcie 

udostępnione przez firmę Zedelef Pty Ltd.
Element systemu optycznego monitorowania linii wysokiego napięcia  

(od 10 do 800 kV). Zdjęcie udostępnione przez firmę Zedelef Pty Ltd.

Telemetryczny system monitoringu gazów (all optics) z przetwornikiem 
LC. Zdjęcie udostępnione przez firmę Zedelef Pty Ltd.

Od 2016 roku Zespół z Zakładu Chemii WAT współpracuje z australijską firmą Zedelef Pty 
Ltd. zajmującą się produkcją optycznych systemów telemetrycznych. Współpraca ta zaowocowała 
wykorzystaniem chiralnych ciekłokrystalicznych materiałów smektycznych w zminiaturyzowa-
nym czujniku do systemu monitorowania oceanów, gazów i linii wysokiego napięcia. Pozwoliły 
na to unikalne właściwości fizykochemiczne i elektrooptyczne tych materiałów.

Czujniki produkowane przez firmę Zedelef 
znajdują zastosowania zarówno cywilne, jak 
i wojskowe. Wykorzystują one bardzo szybki efekt 
elektrooptyczny nazywany efektem zdeformowa-
nej helisy ferroelektrycznego ciekłego kryształu 
(w skrócie DHFLC). Efekt ten jest bardzo obiecu-
jący ze względu na dostrajane, ciągłe i pozbawione  
histerezy optyczne przesunięcie fazowe przy niskich 
napięciach. Charakteryzuje się także krótkimi 
czasami przełączania (krótszymi niż w przypadku 
innych efektów elektrooptycznych wykorzystujących 
smektyczne ciekłe kryształy) – zarówno w trybie 
transmisyjnym, jak i odbiciowym.  

Opracowany w WAT materiał ciekłokrystaliczny 
ma doskonałe właściwości aplikacyjne w bardzo 
szerokim zakresie temperatur (nawet tych w okolicy 
0°C). Pozwala to na uzyskanie przełączania elektro-
optycznego w efekcie DHFLC w czujnikach w czasie 
rzędu mikrosekund przy bardzo niskich napięciach 
sterujących (kilku woltów).



– 264 –

DI
AG

NO
ST

YK
A 

 P
RZ

EM
YS

ŁO
W

A

SYSTEM PRECYZYJNEGO POMIARU OBIEKTÓW  
WIELKOGABARYTOWYCH DO OCENY  

STANU TECHNICZNEGO

Nowoczesne technologie przemysłowe, charakteryzujące się dużą precyzją obróbki i montażu 
elementów, stawiają wysokie wymagania systemom pomiarowym stosowanym do kontroli ich cech 
geometrycznych. Aby pozyskać te cechy, w Zakładzie Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji 
opracowany został system hybrydowy składający się z systemu geodezyjnego i uzupełniającego go 
fotogrametrycznego. 

Geodezyjny system pomiarowy do celów przemysłowych wykorzystuje biegunową metodę pomiaru, 
w której punkty mierzone były przy pomocy sygnalizowanych reflektorów zwrotnych lub specjalnymi 
znaczkami z folii refleksyjnej. 

Do wyznaczania długości bazy (skali modelu) stosowana była metoda polegająca na pomiarze kie-
runków wcinających do znaczków celowniczych, rozmieszczonych na specjalnej łacie bazowej, która 
jest ustawiana poziomo lub pionowo, zaś odległości między poszczególnymi celownikami wyznaczane 
są w trakcie komparacji łaty z dokładnością rzędu kilku mikronów.

Do pomiaru obiektów wielkogabarytowych założono wiele stabilnych stanowisk pomiarowych. 
Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych wymagało wcześniejszego oznaczenia miejsc pomiaro-
wych. Kilkadziesiąt przekrojów i kilka tysięcy punktów pomiarowych nie odzwierciedlało w całości 
mierzonego obiektu i dlatego podczas wykonywanych pomiarów geodezyjnych dodatkowo należało 
przeprowadzić pomiary fotogrametryczne ze stanowisk naziemnych i stanowiska podwieszonego 
w celu kompleksowego opracowania przestrzennego modelu fotogrametrycznego z rejestracją cyfrową 
i wpasować go w model geodezyjny. 

Hybrydowy system został wykorzystany przez pracowników Zakładu Geodezji podczas pomiarów 
samolotu Mig-29 w hangarze lotniska w Mińsku Mazowieckim oraz samolotu Su-22 w Lotniczych 
Zakładach Remontowych w Bydgoszczy.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 
Bogdan Kolanowski 

tel. 261 837 612 
e-mail: bogdan.kolanowski@wat.edu.pl

Widok samolotu Su-22 podczas pomiarów
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 
Maciej Wrona 

tel. 261 839 076 
e-mail: maciej.wrona@wat.edu.pl

SYSTEM MONITOROWANIA PRZEMIESZCZEŃ  
KONSTRUKCJI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI  

NAWIGACJI SATELITARNEJ

Centrum Geomatyki Stosowanej WAT opracowało rozwiązanie pomiarowe umożliwiające pre-
cyzyjne badanie przemieszczeń dużych konstrukcji inżynierskich. W tym przypadku jako narzędzie 
pomiarowe wykorzystywana jest technika Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej. Rozwiązanie 
zostało przetestowane i wdrożone jako pilotażowe na różnego typu konstrukcjach, jak duże obiekty 
mostowe lub budowle wysokie.

Opracowana na WAT metoda umożliwia:
1.  Pozyskiwanie informacji o przemieszczeniach konstrukcji wywołanych obciążeniami zewnętrz-

nymi o charakterze dynamicznym, jak ruch uliczny, wpływ warunków atmosferycznych czy 
trzęsienia ziemi.

2.  Wykrywanie pojazdów o ponadnormatywnej masie własnej przejeżdżających przez przęsło mo-
nitorowanego mostu.

3.  Pozyskiwanie informacji o ekscentrycznym obciążeniu konstrukcji.
4.  Bezpośrednie wykorzystanie danych w procesie zautomatyzowanego diagnozowania stanu tech-

nicznego konstrukcji.

Mosty i drogi

Budynki i budowle wysokie
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Wydział Inżynierii Mechanicznej 
Instytut Pojazdów i Transportu 

Jerzy Walentynowicz 
tel. 261 839 546 

e-mail: jerzy.walentynowicz@wat.edu.pl

STANOWISKO DO BADANIA  
ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH WOZÓW BOJOWYCH,  

W TYM KTO ROSOMAK

Stanowisko dynamometryczne jest przeznaczone do badania zintegrowanych zespołów napędo-
wych typu „powerpack” kołowych transporterów opancerzonych wymontowanych z transporterów.  
Zostało wyposażone w osprzęt do pomiaru momen-
tu obrotowego, zużycia paliwa, zadymienia spalin,  
składu spalin oraz parametrów skrzyni biegów. 
Podczas badań do sterowania silnikiem i układem 
napędowym wykorzystano pulpity sterowania za-
adaptowane z pojazdu, a cały zespół napędowy jest 
obciążany hamulcem hydraulicznym. 

Stanowisko powstało w ramach finansowana ze 
środków na naukę na lata 2009-2011 jako projekt 
rozwojowy.
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Pojazdów i Transportu 

Mirosław Karczewski 
tel. 261 839 546

e-mail: miroslaw.kaczewski@wat.edu.pl

ZESTAW DO WERYFIKACJI USZKODZEŃ  
BOJOWYCH I EKSPLOATACYJNYCH KTO ROSOMAK

System składa się z dwóch niezależnych zestawów systemów pomiarowych:
– Zestaw do identyfikacji odkształceń mechanicznych struktury nośnej transportera KTO Roso-

mak metodą fotogrametryczną, przeznaczony do pomiarów rozmieszczenia punktów bazowych 
wewnątrz i na zewnątrz kadłuba KTO Rosomak, punktów bazowych zespołów podwozia, a także 
do pomiarów punktowych odkształceń powierzchni zespołów nadwozia i podwozia pojazdów, 
np. pomiar równoległości, kąta i płaskości powierzchni.

– Zestaw do identyfikacji stanu technicznego zintegrowanego zespołu napędowego do:
• diagnozowania układów silnika i skrzyni biegów z wykorzystaniem czujników będących stan-

dardowym wyposażeniem zespołu napędowego,
• sprawdzania działania elektronicznego systemu sterowania i diagnostyki silnika oraz skrzyni 

biegów KTO Rosomak,
• sprawdzania działania układów mechanicznych pojazdu i skrzyni. 

Zestawy zostały umieszczone w dwóch skrzyniach zabezpieczających urządzenia przed uszkodze-
niami podczas transportu i przechowywania. System powstał w ramach realizacji Projektu Rozwojo-
wego Nr O R00 0050 08.
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Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej 

Aleksander Olejnik 
tel. 261 837 374 

e-mail: aleksander.olejnik@wat.edu.pl

TECHNIKI IDENTYFIKACJI DRGAŃ  
KONSTRUKCJI LOTNICZYCH METODĄ  

KONTAKTOWĄ I BEZKONTAKTOWĄ

Pomiary drgań metodą kontaktową
System pomiarowy składa się z wielokanałowego analizatora sygnałów, zestawu akcelerometrów ICP, 
wzbudników oraz komputera z oprogramowaniem. Zasada działania polega na zbieraniu sygnałów 
odpowiedzi z czujników rozmieszczonych na badanej strukturze oraz identyfikacji postaci i częstości 
wibracji na podstawie analizowanego widma drgań. Analizę modalną można wykonać dla konstrukcji 
wymuszanej (analiza doświadczalna) lub konstrukcji wibrującej pod wpływem rzeczywistych obciążeń 
(analiza eksploatacyjna).

Naziemne próby rezonansowe lekkiego samolot patrolowego OSA – pomiar i wizualizacja postaci drgań własnych

Identyfikacja drgań tarczy turbinowej małego silnika lotniczego przy użyciu wibrometru laserowego

Pomiary drgań metodą bezkontaktową
Laserowy wibrometr skanujący służy do bezdotykowego pomiaru drgań konstrukcji. Metoda pomiaru 
bazuje na efekcie Dopplera, czyli identyfikacji różnicy częstości pomiędzy wiązką emitowaną (referen-
cyjną) a odbitą od wibrującego obiektu. Oprogramowanie zbiera dane pomiarowe i na ich podstawie 
tworzy animacje bieżących postaci drgań.
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Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej 

Ryszard Chachurski 
tel. 261 837 664  

e-mail: ryszard.chachurski@wat.edu.pl

IDENTYFIKACJA WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH  
LOTNICZYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH

W eksploatacji statków powietrznych istotna jest bieżąca kontrola stanu technicznego konstrukcji, 
w szczególności zespołów napędowych. Istotnym narzędziem diagnostyki stanu jest pomiar drgań 
mechanicznych. Uzyskany sygnał, w postaci przebiegu czasowego lub widma amplitudowo-często-
tliwościowego, stanowi ważne źródło informacji o degradacji konstrukcji zarówno pod względem 
mechanicznym, jak i przepływowym. 

Opracowano i przetestowano technologię identyfikacji własności dynamicznych lotniczych zespo-
łów napędowych, zarówno metodami kontaktowymi, jak i bezkontaktowymi. Badania prowadzono 
z wykorzystaniem miniaturowych oraz pełnowymiarowych lotniczych zespołów napędowych. W me-
todach kontaktowych do pomiaru wykorzystuje się akcelerometry (piezoelektryczne przetworniki 
przyspieszeń), w metodach bezkontaktowych wibrometry laserowe, interferometry laserowe, czujniki 
optyczne i inne. 
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Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej 

Ryszard Chachurski 
tel. 261 837 664  

e-mail: ryszard.chachurski@wat.edu.pl

BADANIA MINIATUROWYCH LOTNICZYCH  
ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH

Miniaturowy turbinowy silnik odrzutowy na stanowisku badawczym, przykładowe charakterystyki silników tego samego typu, zdjęcie z przeglądu 
wideoendoskopowego komory spalania oraz charakterystyki wyznaczone na podstawie obliczeń termogazodynamicznych modelu silnika

Miniaturowe lotnicze zespoły napędowe z silnikami tło-
kowymi, turbinowymi i elektrycznymi mają obecnie szerokie 
zastosowanie w bezzałogowych statkach powietrznych różnego 
przeznaczenia wykorzystywanych w celach wojskowych i cy-
wilnych. Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, niezbędne 
jest wyznaczenie ich podstawowych charakterystyk oraz 
zbadanie właściwości eksploatacyjnych.

W ramach badań opracowano metodyki zdejmowania 
charakterystyk użytkowych lotniczych zespołów napędowych 
i ich diagnozowania, a także dokumentację eksploatacyjną. 
Zbudowano również modele termogazodynamiczne wybra-
nych typów silników.
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Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej

Ryszard Chachurski 
tel. 261 837 664 

e-mail: ryszard.chachurski@wat.edu.pl

STANOWISKO PRZYGOTOWANIA I OBSŁUGI  
MINIATUROWYCH TURBINOWYCH  

SILNIKÓW ODRZUTOWYCH

W ramach projektu Zestaw odrzutowych celów powietrznych z programowalną trasą lotu  
(DOBR/0065/R/ID1/2012/03) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
a realizowanego przez konsorcjum (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – lider) opracowano 
w Wydziale metodykę sprawdzania zdatności miniaturowych turbinowych silników odrzutowych 
napędzających cele powietrzne. Wynikiem prac jest także stanowisko przygotowania i obsługi minia-
turowych turbinowych silników odrzutowych (SPOS), przeznaczone do:

• wyznaczania i archiwizacji podstawowych charakterystyk początkowych (wzorcowych) nowych  
miniaturowych turbinowych silników odrzutowych przed ich zabudową na odrzutowy  
cel powietrzny;

• monitorowania podstawowych charakterystyk silników w procesie eksploatacji z uwzględnieniem 
krytycznych obciążeń zewnętrznych wynikających z realizacji zadań powietrznych.

Jest to unikalne stanowisko, zbudowane przy wsparciu firmy JetPol oraz WCBKT. Projekt został 
wyróżniony prestiżową nagrodą Defender na XXV edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu 
Obronnego w Kielcach w 2016 r.
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Wydział Cybernetyki, 
Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa 

Witold Żorski 
tel. 261 838 733 

e-mail: witold.zorski@wat.edu.pl

SYSTEMY WIDZENIA  
KOMPUTEROWEGO

Zaprezentowane systemy widzenia komputerowego zostały zbudowane w celu automatycznego roz-
poznawania obiektów w pozyskiwanych obrazach. Cechą wspólną tych systemów jest zaimplementowany 
mechanizm dynamicznej bazy wzorców, która podlega ciągłemu douczaniu podczas działania systemu. 

Pierwszy z systemów został stworzony dla Poczty Polskiej, a jego zadaniem jest automatyczne 
rozpoznawanie kodów pocztowych. System wy-
korzystywał własnej konstrukcji frame grabber, za 
pomocą którego pozyskiwany był obraz rastrowy 
zawierający napisany ręcznie (przez nadawcę) kod 
pocztowy. W wyniku zastosowania wielu etapów 
przetwarzania obrazów cyfrowych (wstępny, eks-
trakcja cech, segmentacja) kod pocztowy mógł być 
lokalizowany i dzielony na segmenty zawierające 
pojedyncze cyfry. Tak wyekstrahowane znaki były 
następnie rozpoznawane na podstawie bazy wzor-
ców. Rozpoznany kod docelowo wykorzystywało 
urządzenie sortujące listy i kartki pocztowe.

Zadaniem drugiego z prezentowanych systemów 
widzenia komputerowego jest śledzenie aktywności 
gałki ocznej kierowcy w czasie rzeczywistym. Cel 
to wykrywanie fazy zasypiania kierowcy w trakcie 
prowadzenia pojazdu. System wymaga wstępnego 
pozyskania obrazu oka kierowcy, aby można było 
dopasować istniejący już w bazie wzorzec źrenicy 
lub dodać nowy. Baza wzorców działa na podstawie 
zaawansowanego mechanizmu uczenia dynamicz-
nego i uwzględnia również przypadki źrenicy typu 
bright pupil. Zastosowana została technika pattern 
matching, bazująca na uogólnionej transformacie 
Hougha, wyszukiwania obiektu (źrenicy) w obrazie 
oka kierowcy.
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Wydział Cybernetyki 
Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa 

Krzysztof Murawski 
tel. 261 837 752 

e-mail: krzysztof.murawski@wat.edu.pl

SENSOR WIZYJNY DO MONITOROWANIA  
I POMIARU CIŚNIENIA GAZU

Celem prowadzonych prac było opracowanie wideomanometru i praktyczne zastosowanie nowej 
metody pomiaru ciśnienia. Proponowany sposób oparty jest na wizyjnym pomiarze zmian szerokości 
markera umieszczonego na powierzchni odkształcanej membrany. Główne zalety prezentowanej techniki 
to: pomiar bezkontaktowy; galwaniczna izolacja sensora od komory podwyższonego i/lub obniżonego 
ciśnienia; duża czułość, powtarzalność i dokładność realizowanych pomiarów; odporność na zakłócenia; 
brak elementów ciernych i mechanicznych; 
prostota konstrukcji; małe i skalowalne 
wymiary sensora; możliwość pomiaru 
ciśnienia gazów przy użyciu membran: 
płaskiej, falistej, mieszka i kapsuły; niski 
koszt wykonania; możliwość stosowania 
optyki obrazowodowej; wizyjna auto-
diagnostyka pracy sensora prowadzona 
w czasie rzeczywistym. Czujniki ciśnienia 
korzystające z zasad optyki wykazują 
optymalne własności do ich stosowania 
w środowisku zagrożonym wybuchem oraz 
medycznym. Proponowana konstrukcja 
sensora rozszerza znane już własności 
czujników optycznych o funkcję wizyjnej 
autodiagnostyki realizowanej w czasie 
rzeczywistym. Opracowany wideoma-
nometr może znaleźć zastosowanie np. 
w medycynie, układach sterowania oraz 
systemach transportu gazu.

Schemat i widok wideomanometru o zakresie pomiaru  
od 0 do 100 mbarów

Widok membrany, markera oraz rozkładu jasności pikseli dla membrany  
płaskiej (a), membrany wypukłej (b) 

Sensory do pomiaru ciśnienia z torem optycznym

Schemat i widok stanowiska pomiarowego do kalibracji  
i badania wideomanometru

a)

a)

b)

b)
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Wydział Cybernetyki 
Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa 

Krzysztof Murawski 
tel. 261 837 752 

e-mail: krzysztof.murawski@wat.edu.pl

WIZYJNY SENSOR DO POMIARU  
OBJĘTOŚCI CIECZY

Wizyjny sensor do pośredniego 
pomiaru objętości cieczy

Konstrukcja wykonana w technologii IoT

Zastosowanie teorii soft sensorów pozwoliło na wykonanie czujnika, 
który wielkość objętości cieczy wyznacza na podstawie tylko jednego obrazu 
pozyskanego z miniaturowej kamery wideo. Umieszczona wewnątrz senso-
ra kamera stanowi jednocześnie układ pomiarowy i układ umożliwiający  
zdalną diagnostykę sensora. Dzięki zastosowaniu układu wizyjnego sensor może 
pracować zarówno w dzień, jak i w nocy, także przy zmiennych warunkach 
ciśnienia, temperatury i oświetlenia. Pod tym względem uzyskiwane wyniki 
pomiaru objętości cieczy są stabilne i powtarzalne oraz konkurencyjne wobec 
pomiarów realizowanych z użyciem np. czujników ciśnienia. Konstrukcja 
sensora predysponuje go do realizacji rozproszonego systemu pomiarowego. 

Przedstawiona konstrukcja wykonana w technologii IoT może wspo-
móc monitorowanie poziomu wody oraz stanu technicznego miejsc zrzutu 
wody na przykład z dachów różnego typu obiektów, w tym dachów domów 
jednorodzinnych.

Zasada działania sensora opiera się na autorskiej metodzie pomiaru 
odległości do obiektu, którą autor opracował w ramach realizacji pracy  
habilitacyjnej. Wynik pomiaru odległości przeliczany jest na objętość, która 
prezentowana jest użytkownikowi. W przebadanej konstrukcji częstotliwość 
pomiaru objętości wynosiła 120 Hz.

Sensor został zbadany w zakresie pomiaru od 0 do 80 ml. Otrzymany 
średni błąd pomiaru objętości wyniósł 0,31 ml, co stanowiło 1,03%.


