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Czujniki – 
gwiazdy na technologicznym niebie
Część systemu produkcyjnego jest wymieniana, zanim ulegnie awarii i spowoduje 
całkowite zatrzymanie procesu produkcji. Pojazd samoczynnie i w odpowiednim 
momencie hamuje przed przechodniem, którego kierowca jeszcze nie dostrzegł. 
Przyrząd do pomiaru CO2 uruchamia automatyczne otwieranie okien w celu 
wentylacji. Te wszystkie procesy funkcjonują tylko dlatego, że pracujące  
w tle czujniki zgromadziły dane, oceniły je we właściwym momencie  
(lub w czasie rzeczywistym) za pomocą odpowiednich algorytmów  
i wywołały odpowiednie reakcje.
Czujniki oferowane są dla ponad 100 rodzajów pomiarów. Przewiduje się, że wielkość rynku globalnego  
w 2020 r. wyniesie około 200 mld USD (rys. 1). W procesie tym czujniki coraz częściej rozwijają się  
do postaci niezależnych mikrosystemów, składających się z czujników i elektroniki do przetwarzania  
danych i komunikacji. Systemy te połączone w sieć są inteligentne i samowystarczalne. 

Rys. 1. Przewiduje się, że wielkość rynku globalnego w 2020 r. wyniesie około 205 mld USD
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Istotnym elementem czwartej rewolucji przemysłowej jest IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy), a główną rolę 
odgrywają w nim czujniki i odpowiednie techniki komunikacyjne, które umożliwiają również zastosowania 
wykraczające poza czystą produkcję. Rdzeniem IIoT jest digitalizacja sygnałów czujników i znormalizowany 
„transport” surowych lub wstępnie przetworzonych danych do miejsca, w którym są one potrzebne. Ważne 
obszary zastosowania czujników to nadal przemysł samochodowy, medyczny, automatyka budynkowa  
i segment konsumencki. W sektorze motoryzacyjnym to przede wszystkim systemy wspomagające kierowcę 
spowodowały szybki rozwój czujników radarowych, ultradźwiękowych, lidarowych i wideo. 
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Czujniki w zastosowaniu przemysłowym

Jednym z wyzwań dla IIoT jest spójna, znormalizowana komunikacja między czujnikiem lub elementem 
wykonawczym a chmurą. Ważnymi technologiami w tym zakresie są IO-Link i Ethernet jednoparowy. 
A jednym z najbardziej interesujących zastosowań jest konserwacja predykcyjna, dzięki której można 
zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy. 

IO-Link to połączenie komunikacyjne typu punkt-punkt ze znormalizowanymi złączami, kablami i protokołami 
oprogramowania. System ten został zaprojektowany w taki sposób, że pracuje w ramach przemysłowej 
infrastruktury czujnika 3-przewodowego i elementu wykonawczego oraz składa się z komponentów „IO-Link 
Master“ i „IO-Link Device“. 

Standard IO-Link stanowi, że komunikacja musi odbywać się na przewodzie o długości 20 metrów za pomocą 
nieekranowanego kabla ze standardowymi wtyczkami przemysłowymi. Najczęściej stosuje się złącza M8 
i M12. Komunikacja odbywa się od punktu do punktu i wymaga 3-przewodowego interfejsu (L +, C/Q i L-). 
Komunikacja pomiędzy urządzeniami nadrzędnymi („Master”) i podrzędnymi („Slave”) jest realizowana  
z trzema prędkościami transmisji: COM1 4800 Baud, COM2 38,4 kBaud, COM3 230,4 kBaud. Zakres napięcia 
zasilania w systemie IO-Link wynosi od 20 V do 30 V dla elementu master i 18 V do 30 V dla urządzenia 
(czujnika lub elementu wykonawczego). 

Od czujnika w chmurze poprzez Ethernet jednoparowy

Ethernet jednoparowy (SPE, Single Pair Ethernet) jest uważany za jeden z najważniejszych trendów 
w przemysłowej transmisji danych oraz za „katalizator” IIoT i Przemysłu 4.0. Ta technologia może 
urzeczywistnić Przemysłowy Internet Rzeczy. Każdy czujnik lub element wykonawczy jest dostępny za 
pośrednictwem protokołu internetowego i może przesyłać dane do lub z chmury bez żadnych przeszkód. 

Poziom sterowania i pola w technice automatyzacji charakteryzuje się wysoce rozdrobnioną infrastrukturą 
sieci magistrali polowych. Powstające w ten sposób wyspy danych wymagają skomplikowanych bramek 
Gateway, które utrudniają dostęp do danych z urządzeń w terenie. Wyeliminowanie bramek Gateway 
mogłoby znacznie zmniejszyć koszty i złożoność tych instalacji oraz usunąć tworzone przez nie wyspy 
danych.

Jedną z metod na wyeliminowanie tej fragmentacji jest przeprowadzenie sieci Ethernet z poziomu sterowania 
do poziomu pola. Metoda ta została jednak utrudniona przez ograniczenie długości kabla do maksymalnie 
100 m, zastosowanie minimum dwóch par żył oraz mniej przydatnych złączy.

Jak szybko i jak daleko? 

Ethernet jednoparowy umożliwia przesyłanie danych z prędkością 10 Mbps, 100 Mbps i 1 Gbps przez 
dwużyłowy kabel miedziany i jednoczesne zasilanie urządzeń końcowych przez linię Power over Data Line 
(PoDL). Prędkości transmisji i długości kabli są następujące:

• 10 MB/s (dupleks) do 1000 m, transmisja o szerokości pasma 20 MHz (10Base-T1L)
• 10 MB/s (półdupleks) do 40 m, transmisja o szerokości pasma 20 MHz (10Base-T1S)
• 100 MB/s (dupleks) do 15m, transmisja o szerokości pasma 66MHz (100Base-T1)
• 1000MB/s (dupleks) do 40m, transmisja o szerokości pasma 600MHz (1000Base-T1)

Jedną z głównych możliwości Ethernetu jednoparowego jest jednoczesna transmisja danych i zasilania  
za pomocą jednej pary przewodu: Power over Dataline (PoDL, linia zasilania przez łącza danych). Standard 
IEEE 802.3bu stanowi: „Warstwa fizyczna i parametry zarządzania dla linii zasilania przez łącza danych 
(PoDL) pojedynczej zbalansowanej skrętki sieci Ethernet” definiuje zdalne zasilanie przez jednoparowe 
kanały Ethernet w taki sam sposób, jak Power over Ethernet (PoE).
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Fabryka pełna danych – 
możliwości konserwacji predykcyjnej 

Rys. 2: Monitorowanie urządzeń (rys.: Urządzenia analogowe)

Przemysł 4.0 jako trend w dziedzinie produkcji przemysłowej oznacza zmianę paradygmatu, której celem jest 
przede wszystkim optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych. W celu samodzielnego wdrożenia tych 
procesów organizacyjnych należy jasno określić nie tylko wymogi zewnętrzne, np. co należy robić, kiedy 
i jak często, ale również dostępność zasobów produkcyjnych i procesów. W związku z tym trzeba wiedzieć 
wcześniej – najlepiej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem – jakie prace konserwacyjne są wymagane  
w maszynie lub procesie, aby móc niezawodnie zaplanować ich dostępność.

Jednak możliwe są także inne opcje: jeśli maszyna nie jest już w optymalnym stanie, np. obrabiarka nie ma 
najwyższej precyzji, nadal można zaplanować jej zastosowanie do innych prac, jeśli osiągana precyzja jest 
wystarczająca do innych zadań. Najważniejsze jest więc monitorowanie stanu każdej maszyny lub każdego 
indywidualnego procesu, aby móc optymalnie i elastycznie zaplanować użytkowanie i konserwację  
na podstawie znajomości aktualnego stanu. 
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Koszty produkcji i 
instalacji

Koszty operacyjne
Koszty wynikające z nieplanowanych 
przestojów

Konserwacja 
naprawcza

€€€€€€€€€€
Nieplanowane przestoje produkcyjne

Konserwacja 
zapobiegawcza

€€
Interwencja na miejscu 
zgodnie z planem/
systematyczna wymiana 
części ulegających 
zużyciu 

€€€€
Ponieważ maszyny nie są monitorowane  
w czasie rzeczywistym, występują 
nieplanowane przerwy w produkcji

Konserwacja 
predykcyjna

€€
Instalacja urządzeń 
specjalnych (czujniki 
drgań itp.)

€
Znajomość stanu 
maszyny, monitorowanie 
za pomocą specjalnego 
oprogramowania lub AI

€
Dzięki monitorowaniu maszyny
w czasie rzeczywistym przerwy w produkcji 
można doskonale zaplanować

Tabela 1. Dzięki konserwacji predykcyjnej można zminimalizować ogólne koszty.

Aby określić, kiedy należy rozpocząć proces konserwacji, wykorzystuje się parametry takie jak wibracje, 
hałas i temperatura. Spośród mierzalnych wielkości fizycznych najwięcej informacji o źródle problemu  
w maszynie wirującej (silnik, generator itp.) dostarcza pomiar widma drgań. Nieprawidłowe wibracje mogą 
wskazywać na wadliwe łożysko kulkowe lub brak równowagi w osi. Każdy z tych problemów przejawia  
się za pomocą określonego objawu, np.: źródła drgań w maszynach wirujących.

Sterownik technologii – czujnik w motoryzacji

Liczba czujników w samochodach nieustannie wzrasta, jednocześnie rośnie ich wydajność. Zużycie energii 
jest stale minimalizowane i coraz częściej stosuje się inteligentne funkcje przetwarzania. Dane z czujników 
pochodzące z różnych komponentów mogą być używane redundantnie i w połączeniu z fuzją czujników  
są ważnym warunkiem wstępnym dla połączenia sieciowego poza pojazdem (V2X).

W branży motoryzacyjnej czujniki wspierają m.in. segmenty takie jak: sterowanie silnikiem, kontrola emisji, 
funkcje podwozia i klimatyzacja, funkcje autonomicznej jazdy, funkcje wspomagające, e-mobilność, 
sterowanie gestami, bezpieczeństwo aktywne i pasywne oraz ogólne funkcje nadwozia.
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Tabela 2. Redudantne dane czujników są szczególnie niezbędne dla autonomicznych funkcji jazdy. Połączenie różnych 
technologii ma wady i zalety (źródło danych: McKinseyCompany).

Kamera Radar Lidar Ul-
tradźwięk

Radar + 
lidar

Kamera + 
lidar

Kamera + 
radar

Rozpoznawanie obiektów średnio dobrze dobrze dobrze dobrze dobrze dobrze

Klasyfikacja obiektów dobrze źle średnio źle średnio dobrze dobrze

Pomiar odległości średnio dobrze dobrze dobrze dobrze dobrze dobrze

Dokładność krawędzi obiektów dobrze źle dobrze dobrze dobrze dobrze dobrze

Śledzenie pasa ruchu dobrze źle źle źle źle dobrze dobrze

Widoczność średnio dobrze średnio źle dobrze średnio dobrze

Funkcjonowanie podczas złej pogody źle dobrze średnio dobrze dobrze średnio dobrze

Funkcjonowanie w ograniczonym 
oświetleniu

średnio dobrze dobrze dobrze dobrze dobrze dobrze

Trwają prace nad koncepcją samochodów autonomicznych (jazda autonomiczna). Oprócz infrastruktury 
sieciowej potrzebnej do tego procesu, istotne jest także wiele danych gromadzonych w czasie rzeczywistym 
z czujników prędkości, przyspieszenia, pozycji i odległości. Czujniki te przesyłają dane, które są gromadzone, 
oceniane, łączone (fuzja czujników) i przetwarzane. Dzięki temu w najlepszym przypadku pojazd może być 
sterowany bez ingerencji kierowcy. W drodze do osiągnięcia tego celu czujniki już dziś działają w systemach 
wspomagających kierowcę i zapewniają bezpieczeństwo oraz komfort. W ten sposób wspierana jest także 
koncepcja konserwacji predykcyjnej.

Około 2/3 czujników stosowanych w pojazdach obsługuje układ napędowy i sterowanie silnikiem. Poza tym 
rejestrują one zmiany wagi, temperatury, wibracji, przepływu masowego, natężenia przepływu, momentu 
obrotowego, położenia zaworu i ruchu obrotowego, a następnie przekazują te dane do jednostek sterujących.

Coraz więcej czujników jest stosowanych w systemach wspomagających kierowcę. Wiele typów czujników 
jest używanych redundantnie. Systemy częściowo lub w pełni autonomiczne muszą rozpoznawać środowisko 
i określać swoje położenie. W tym procesie pomagają czujniki ultradźwiękowe (wykrywają przeszkody  
w bliskiej odległości) i radarowe (wykrywają położenie i prędkość obiektów na większej odległości).  
Czujniki lidarne dostarczają obraz 3D, a systemy kamer rejestrują kolor i kontury obiektu.

W przyszłości powstanie więcej hybrydowych rozwiązań czujnikowych (technologia wielosensorowa) w celu 
zminimalizowania liczby czujników i kosztów. Oprócz połączonego rozwiązania radaru i kamery, w pełni 
autonomiczna jazda wymaga również lidaru, aby zapewnić redundancję dla analizy i lokalizacji obiektów. 
Dane z czujników kamery, radaru, lidaru, podczerwieni i czujników ultradźwiękowych są dalej przetwarzane 
za pomocą różnych algorytmów (np. sztuczna inteligencja i głębokie uczenie), a na ich podstawie system 
sterowania podejmuje decyzje.



Rys. 3. Pola czujników monitorowania środowiska w Audi Q3 Sportback (rys.: zdjęcie prasowe AUDI AG)
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Czujniki otoczenia

Czujniki podczerwieni umożliwiają widzenie w nocy. Czujniki ultradźwiękowe pomagają w parkowaniu, mogą 
mierzyć miejsca parkingowe podczas jazdy i wykrywać pojazdy na sąsiednim pasie. W ten sposób mogą 
monitorować martwe pole. Czujniki ultradźwiękowe mierzą odległość do obiektu, określając czas przejścia 
odbitych impulsów dźwiękowych. Są kompaktowe i wytrzymałe, działają także w nocy lub we mgle. Śnieg 
wpływa na wyniki pomiarów, a odległości wynoszą kilka metrów. Aby poprawić rejestrowanie otoczenia, 
można zastosować kilka czujników ultradźwiękowych i metodę triangulacji. Specjalnie ukształtowane 
anteny nadają emitowanym impulsom ultradźwiękowym charakterystykę kierunkową dla promieniowania 
kierunkowego. Tak powstają pola bliskie i dalekie.

Informacje z radaru, ultradźwięków, lidaru i kamery są łączone w celu wykrywania otoczenia 
autonomicznych pojazdów. Zmierzone wartości są generowane asynchronicznie, a jednostka sterująca 
fuzji oblicza aktualny model otoczenia w czasie rzeczywistym, a następnie steruje układem kierowniczym, 
napędowym i hamulcowym. 

Czujniki zapewniają również bezpieczeństwo przez nadzór wewnętrzny. Zachowanie kierowcy jest 
obserwowane i analizowane przez różne czujniki. Proces ten ma na celu np. rozpoznanie przemęczenia  
i rozproszenia uwagi (np. mikrosnu).
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