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2. Przeznaczenie 

Zestaw pomiarowy RPZ-1 (Rys. 1) jest przeznaczony do pomiarów rezystancji pętli zwarcia obwodu 

zasilania trakcji tramwajowej, przeprowadzanych zwłaszcza na terenie podstacji trakcyjnej. 

Wykorzystuje istniejące na podstacji możliwości wymuszania prądu podczas próby linii. 

W czasie przepływu prądu podczas próby linii, mierzony jest prąd i napięcie na badanym obwodzie. 

Uśrednione wartości napięcia i prądu w chwili osiągnięcia stanu ustalonego, służą do wyliczenia 

rezystancji. 

Włączane do obwodu próby linii mierniki prądu i napięcia są izolowane galwanicznie od otoczenia i 

przekazują informację z danymi pomiarowymi do komputera przez standardowe łącze radiowe 

Bluetooth. 

Ze względu na to, że przewody składające się na pętlę zwarcia mają wysoki współczynnik termiczny 

rezystancji konieczne jest podczas pomiarów zanotowanie temperatury w otoczeniu przewodów 

zasilania trakcji, aby wynik był jednoznaczny. 

 

Rys. 1. Układ do pomiaru rezystancji pętli zwarcia 
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3. Skład zestawu 

a/ miernik napięcia, 

b/ miernik prądu, 

c/ oprogramowanie interfejsu komputerowego PRPZ, 

d/ bocznik pomiarowy 100 A/100 mV, 

e/ przewody pomiarowe, 

f/ instrukcja użytkownika / DTR, 

g/ ładowarka akumulatorów. 

Miernik napięcia i miernik prądu są urządzeniami z zasilaniem akumulatorowym. Zabudowane są w  

pudełkach z poliwęglanu. Ich obwody wewnętrzne są starannie izolowane od otoczenia. Na rysunku 2 

przedstawione jest  rozmieszczenie na ściankach  urządzeń dostępnych dla operatora elementów: 

1 - wyłącznik zasilania, 

2 -  lampka sygnalizacyjna, 

3 -  zaciski wejściowe,  

4 - gniazdo ładowarki. 

 

Rys. 2. Widok miernika prądu 

Miernik prądu jest przystosowany do podłączenia do bocznika pomiarowego 100 A/100 mV lub 

przetwornika pomiarowego DC/DC o współczynniku napięcie/prąd równym 1 mV/A. Zakres pomiaru 

prądu wynosi tu 150 A. 
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Miernik napięcia ma dwa zakresy pomiarowe: 5 V i 50 V dla zapewnienia dużej dokładności pomiaru, 

zarówno przy małych rezystancjach (ok 30 mΩ) jak i dużych (ok. 300 mΩ),  badanego odcinka  linii 

tramwajowej.  

 

 

4. Przygotowanie do pracy  

Z założenia zestaw RPZ-1 jest zaprojektowany, aby dokonywał pomiaru podczas próby linii.  Na 

rysunku 3 widać przykładowe przebiegi prądu i napięcia na mierzonym obwodzie. 

 

Rys. 3. Przykładowy przebieg prądu i napięcia podczas próby linii 

Aby umożliwić pomiar prądu, w obwód mierzony należy włączyć bocznik pomiarowy 100 A/100 mV. 

Najlepiej podłączyć go w miejsce zwory pomiędzy kontaktami stycznika załączającego napięcie do 

próby linii. Do zacisków +/- przyrządów pomiarowych należy dołączyć zaciski bocznika (miernik 

prądu) i punkty pomiarowe mierzonego obwodu (miernik napięcia), pamiętając o zachowaniu 

odpowiedniej polaryzacji. 

Miernik napięcia chociaż służy do pomiaru stosunkowo małych napięć, wytrzymuje przez czas próby 

linii pełne napięcie zasilania. To na wypadek, gdyby podczas próby linii obwód nie został zwarty. 

Uwaga! Nie wolno pozostawiać podłączonego miernika napięcia do linii po zakończeniu pomiarów. 

Synchronizację czasu pomiędzy miernikiem prądu i napięcia, niezbędną do zarejestrowania pomiaru i 

następnie analizy danych, można uzyskać poprzez równoczesne załączenie zasilania w obu 

miernikach. Normalne w takich sytuacjach przesunięcie o ułamek sekundy momentu załączenia, nie 

stwarza problemów pomiarowych. Po wyłączeniu zasilania któregokolwiek z mierników 

synchronizację należy powtórzyć. 
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W procesie pomiarowym w obu miernikach napięcie wejściowe jest filtrowane dla wytłumienia 

tętnień a następnie w przetworniku analogowo-cyfrowym przekształcane na serię danych i 

transmitowane drogą radiową do komputera-hosta, gdzie przy pomocy odpowiedniego interfejsu 

dane z obu mierników są prezentowane na wykresie i po dokonaniu stosownych ustawień jest 

wyliczana rezystancja badanego obwodu. Wspomniane ustawienia są opisane w dalszej części 

instrukcji. Co istotne, jeżeli zostanie podana temperatura obwodu pomiarowego (temperatura 

zewnętrzna) automatycznie zostanie wyliczona wartość rezystancji standaryzowana do temperatury 

0ᵒC. Jest to istotne ponieważ współczynnik termiczny rezystancji dla miedzi, która ma w badanym 

obwodzie zwartej linii główny udział, wynosi blisko 4 % na 10ᵒC. Taka standaryzacja pozwala na 

porównywanie wyników uzyskanych w różnych warunkach temperaturowych. Interfejs do przeliczeń 

używa współczynnika dla miedzi elektrotechnicznej. Komplet danych pomiarowych jest w systemie 

komputerowym archiwizowany na potrzeby późniejszej kontroli czy dalszej analizy. 

Mierniki prądu i napięcia mają zasilanie akumulatorowe. Jeżeli napięcie spada poniżej wymaganego, 

to należy podłączyć ładowarkę, będącą na wyposażeniu, do gniazda na bocznej ściance, aż do ich 

naładowania. Gdy akumulatory są ładowane dużym prądem świeci się pomarańczowa kontrolka na 

ładowarce, gdy są doładowywane - zielona. Świecenie się czerwonej lampki oznacza stan awaryjny, 

ładowarkę należy wówczas odłączyć od sieci i od miernika.  Zakończoną procedurę ładowania 

sygnalizuje wygaszenie wszystkich lampek na ładowarce. Nie należy stosować do ładowania innych 

ładowarek niż dołączoną w komplecie. 

Miernik RPZ-1 może być używany również przy innych źródłach napięcia niż zasilacz trakcyjny. Należy 

go podłączać podobnie jak opisano wyżej, co najwyżej dostosowując do specyfiki zastosowanego 

urządzenia. 

 

 

 

5. Dane techniczne 

Miernik napięcia: 

• maksymalne napięcie mierzone    5 V / 50 V (dwa zakresy pomiarowe) 

• dokładność pomiaru przy wartości zakresowej  1 % 

• okres  próbkowania      1 ms 

• wymiary obudowy     200 x 120 x 90 mm 

• masa       0,75 kg 

• zasilanie akumulatorowe    2 x 3,6 V 

 

Miernik prądu: 

• maksymalne napięcie mierzone -   150 mV 

• dokładność pomiaru przy wartości zakresowej   1 % 
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• okres próbkowania     1 ms 

• wymiary obudowy     200 x 120 x 90 mm 

• masa       0,75 kg 

• zasilanie akumulatorowe    2 x 3,6 V 

 

 

6. Obsługa komputerowego interfejsu PRPZ 

Wymagane jest użycie komputera z systemem Windows XP lub nowszym, który jest wyposażony w 

interfejs Bluetooth. Przed pierwszym połączeniem należy sparować urządzenia pomiarowe RPZ z 

komputerem za pomocą asystenta Bluetooth podając kod domyślny "1234". Asystent dla 

poszczególnych mierników przydziela odpowiednie porty komunikacyjne COM.  

Numery portów należy ustawić na zakładce „Ustawienia ” a następnie zapisać przyciskiem „Zapisz” 

(przycisk jest aktywny po zmianie numeru portu). 

Numery tych portów należy wpisać do pliku konfiguracyjnego „stm32Pomiar.ini”  w sekcji  

[KOMUNIKACJA]. 

Przykład: 

[KOMUNIKACJA] 

I="COM9" 

U="COM3" 

gdzie: 

I – oznacza miernik prądu 

U – oznacza miernik napięcia  

 

Aby umożliwić wykonanie pomiaru napięcia i prądu przez mierniki dołączone do obwodu należy 

uruchomić program interfejsu PRPZ.exe na komputerze. Po uruchomieniu otwiera się ekran jak na 

rysunku 4. Forma programu składa się z trzech zakładek: 

Pomiar – umożliwia połączenie z miernikami, wykonanie pomiaru i obliczenia rezystancji oraz 

wizualizację danych w postaci wykresu 

Dane – umożliwia niezależne sterowanie miernikami, wyświetla szczegółowe dane na temat 

pomiarów (wykorzystywane do celów serwisowych) 

Ustawienia – umożliwia ustawienie portów komunikacyjnych mierników, progów wyzwalania prądu i 

napięcia. 
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Rys.  4. Główne okno programu PRPZ. 

Zakładka Pomiar 

Ikonki poniżej pełnią następujące funkcje:  

 - odczyt zapisanych danych z pliku (zarejestrowany prąd i napięcie) 

 - zapis danych z pomiaru do pliku (zarejestrowany prąd i napięcie) 

  - połączenie z miernikami (w okienku po prawej stronie pojawi się komunikat o rezultacie 

połączenia)  

 - przerwanie połączenia z miernikami 

 -  dane serwisowe  

 - sygnalizacja połączenia z odpowiednimi miernikami 

Przycisk „Start” - Start pomiaru 
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Panel Pomiar  

Przycisk „Dane” - Odebranie zarejestrowanych danych.  

Zakładka Ustawienia 

 

Rys.  5. Zakładka Ustawienia 

Panel Połączenie – umożliwia ustawienie portów komunikacyjnych dla poszczególnych mierników. 

Panel Pomiar  

Wyzwolenie rejestracji prądu – poziom wyzwolenia pomiaru prądu w amperach. 

Wyzwolenie rejestracji napięcia – poziom wyzwolenia pomiaru napięcia w woltach. 

Auto wyzwalanie – normalnie mierniki pracują w trybie pojedynczego pomiaru tzn. po wykonaniu 

pomiaru należy ponownie kliknąć przycisk Start na zakładce Pomiar aby mierniki były gotowe do 

następnego pomiaru. Zaznaczenie okienka Auto wyzwalanie umożliwia wykonanie serii pomiarów. 

Funkcja ta jest wykorzystywana tylko w szczególnych przypadkach. 

Online data – funkcja o charakterze serwisowym. Umożliwia  wyświetlenie numeru aktualnego 

pomiaru, daty i godziny ustawionej w mierniku, napięcia baterii mierników widocznych w zakładce 

DANE. Po włączeniu tej funkcji program odpytuje poszczególne urządzenia co 2 sekundy. Funkcja 

włącza się po kliknięciu ikony "dane serwisowe" na panelu Pomiar. 
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7. Wykonanie pomiaru  

Przed przystąpieniem do pomiaru należy równocześnie włączyć mierniki prądu i napięcia.  Załączenie 

zasilania jest sygnalizowane świeceniem się diody sygnalizacyjnej na zielono.  Następnie należy 

wybrać z menu Połączenie->Połącz (lub przycisk   na zakładce Pomiar). Uzyskanie połączenia z 

miernikami jest sygnalizowane komunikatem w oknie komunikatów oraz zapaleniem się (kolor 

zielony) odpowiedniej kontrolki  na zakładce Pomiar. Proces połączenia z miernikami może 

trwać do 20 s. Lampka sygnalizacyjna na obudowie miernika świeci się wówczas na niebiesko. 

 

Rys.  6. Ustawienie przedziałów czasu uwzględnianych przy obliczeniach rezystancji 

Po kliknięciu na  przycisk  START, system pomiarowy jest gotów na zarejestrowanie przebiegów prądu 

i napięcia podczas próby linii.  Lampka sygnalizacyjna świeci się na czerwono pulsującym światłem. Z 

chwilą gdy wartości mierzonych wielkości (prąd i napięcie) przekroczą nastawione poziomy 

(ustawiane w zakładce Ustawienia), następuje rejestracja prądu i napięcia przez 4 sekundy - lampka 

sygnalizacyjna świeci na czerwono ciągłym światłem. Po tym pomiar zostaje zakończony. Łączny czas 

zarejestrowanego przebiegu wynosi 5 sekund. Pierwsza sekunda zawiera informacje pomocnicze 

pozwalające określić warunki początkowe pomiaru (offsety). Dane pomiarowe są przesyłane do 

komputera co jest sygnalizowane lampką świecącą pulsująco na niebiesko. Po dokonaniu transmisji 

lampaka sygnalizacyjna świeci na zielono.  

W oknie interfejsu na wykresie są prezentowane przebiegi prądu (zielony) i napięcia (pomarańczowy i 

czerwony) na wyjściu filtra dolnoprzepustowego. Oś czasu jest opisana w milisekundach. W okolicy 
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wartości 1000 ms obserwuje się wzrost prądu (kolor zielony) i napięcia (kolor czerwony i 

pomarańczowy). Napięcie jest mierzone w dwóch zakresach, stąd dwie linie na ekranie. Jeżeli 

bardziej czuły zakres zostanie przekroczony należy brać dalej pod uwagę zakres mniej czuły (kolor 

czerwony) i odznaczyć okienko "Zakres 5V". Dla wygody obserwacji można ustawić współczynniki 

skali dla poszczególnych przebiegów. Obserwując przebiegi napięcia i prądu w okolicy 1000 ms należy 

spowodować przesunięcie przebiegów napięcia za pomocą suwaka (nad wykresem), tak aby ich 

początki pokrywały się. 

Uwaga, jeżeli przebieg prądu lub napięcia nie jest regularny należy uznać go za mało wiarygodny. 

Dla przeprowadzenia obliczeń rezystancji należy wybrać przedział czasowy, w którym przebiegi 

pozostają w stanie ustalonym. Najlepiej bezpośrednio przed wyłączeniem prądu. Wybrany odcinek 

czasu powinien być wielokrotnością 20 ms (najlepiej 100 ms). W tym celu należy wpisać odpowiednie 

wartości początku i końca zakresu danych użytych do obliczenia rezystancji gdzie: 

OFFSET – przedział czasowy danych przed wyzwoleniem pomiarów prądu i napięcia 

R- przedział czasowy  ustalonych wartości prądu i napięcia 

a następnie kliknąć przycisk „Wprowadź”. 

Zaznaczenie okienka „Pokaż” umożliwia wyświetlenie wprowadzonych zakresów na wykresie. 

Ze względu na istotny dla pomiaru wpływ temperatury należy wypełnić odpowiednią wartością 

okienko "T". Wpisuje się tu temperaturę przewodów linii zasilającej trakcję. 

Tak przygotowane dane są gotowe do wykonania obliczenia rezystancji.  

Po kliknięciu "Oblicz" pokazuje się wartość rezystancji R=  0,XXX . W linii Roc = 0,XXX wyświetlana 

wartość rezystancji jest standaryzowana do temperatury 0ᵒC. 

 

 

Rys.  7. Wyniki pomiaru 

Aby pomiar zaopatrzyć w informacje odnośnie autora, miejsca pomiaru i innych okoliczności, jest 

przygotowane okno "Metryka pomiaru". 
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Rys.  8. Metryka pomiaru 

Aby zapisać pomiar należy skorzystać z menu "Plik" i wybrać "Zapisz pomiar". 

 

8. Rejestracja wyników 

Aby zapisać wszystkie dane pomiaru (tablice prądu oraz napięcia, metrykę pomiaru, zakres OFFSET i 

R, temperaturę oraz obliczoną rezystancję) należy wybrać menu "Plik" oraz kliknąć "Zapisz pomiar". 

Wszystkie dane zostaną zapisane w postaci binarnej możliwej do otwarcia w programie PRPZ. 

Istnieje również możliwość zapisywania tylko danych pomiarowych (tablica prądu i napięcia). Aby 

zapisać tylko tablicę, należy wybrać menu "Plik" oraz kliknąć "Zapisz dane". Tablica prądu i napięcia 

zostanie zapisana w postaci binarnej możliwej do otwarcia w programie RPZ. Jeżeli chcemy 

skorzystać z tej tablicy w innym programie należy kliknąć "Zapisz jako CSV". Umożliwi to wówczas 

analizę danych np. w programie EXCEL. 

 

Rys.  9. Zapisywanie oraz otwieranie danych i pomiarów 

Aby otworzyć wyniki pomiarów do edycji należy wybrać menu "Plik" oraz kliknąć Otwórz pomiar" lub 

"Otwórz dane". Stosownie do wybranej opcji, program załaduje z pliku wszystkie dane wraz z 

wynikiem rezystancji lub samą tablicę prądu i napięcia pokazaną w formie wykresu (w przypadku 

opcji "Otwórz dane"). 
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9. Podsumowanie 

Zastosowanie do pomiarów rezystancji pętli zwarcia systemu RPZ pozwala poprawić bezpieczeństwo 

prac. Urządzenia pomiarowe razem z niezbędnymi połączeniami są podczas załączania napięcia 

zamykane w szafach rozdzielni. Łączność radiowa pomiędzy elementami systemu eliminuje potrzebę 

prowadzenia po terenie rozdzielni jakichkolwiek przewodów. 

Prezentowane na ekranie komputera przebiegi prądu i napięcia odbiegają od rzeczywistych w 

punktach pomiarowych, ponieważ na wejściu przyrządów pomiarowych jest zastosowany filtr 

dolnoprzepustowy eliminujący z przebiegów tętnienia lub znacząco je eliminujący. Niemniej, gdyby 

występowały niestabilności w obwodzie pomiarowym zostaną one łatwo zauważone na wykresie. 

Jeżeli przebiegi nie są co do kształtu standardowe, należy taki pomiar uznać za niewiarygodny. 

Zestaw RPZ-1 może być użyty z innymi źródłami napięcia np. do skalowania tychże. Zamiennie, 

zamiast bocznika 100 A/100 mV można używać sondy prądowej DC/DC z wyjściem 1 A/1 mV. 

Dokładność pomiaru pogarsza się wtedy o błąd przetwornika pomiarowego. W przypadku 

zastosowania przyrządów pomiarowych o innych współczynnikach przetwarzania niż wymagane, 

wyniki należy odpowiednio przeliczać. 

Zestaw mierników może być na stałe zamontowany w jednej z sekcji zasilaczy (zapasowej) i przez 

odpowiednie przełączenia w obwodzie zasilania linii używany do kontroli rezystancji pętli zwarcia 

wszystkich obwodów (kierunków) zasilanych z danej podstacji. 
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10. Dodatek 

 

Przykłady podłączania miernika prądu wewnątrz  wózka wyłącznika szybkiego 
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Przykład podłączania przewodów miernika napięcia wewnątrz  szafki pomiarów 

 

Przykłady podłączania miernika napięcia wewnątrz  szafki pomiarów 

 


