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Wykrywacz metali z cyfrową obróbką sygnału w torze odbiorczym 

 Niniejsza praca poświęcona jest opisowi implementacji kompletnego systemu 

wykrywacza metali. Detektory metali są powszechnie używane przez wojsko 

(wykrywanie min oraz niewybuchów) oraz są szeroko wykorzystywane w przemyśle. 

Celem przedstawionego projektu było skonstruowanie analogowo-cyfrowego systemu, 

wyposażonego w graficzny interfejs użytkownika. Głównymi funkcjami 

przedstawionego urządzenia są : 

 detekcja obecności obiektu metalowego w pobliżu sondy pomiarowej, 

 badanie właściwości wykrytego przedmiotu metalowego. 

 

Jednym z podstawowych założeń było zasilanie bateryjne oraz kompaktowe 

wymiary skonstruowanego urządzenia. W części praktycznej projektu, przedstawiono 

szczegóły budowy wykrywacza metali oraz sposób implementacji algorytmów do 

cyfrowej obróbki danych. Zastosowano system wbudowany, który pozwala na 

intuicyjną obsługę urządzenia. Ostatnim elementem niniejszej pracy są testy, które 

miały na celu weryfikację poprawnej pracy skonstruowanego systemu. 

 

Metal detector with digital signal processing in the receive stage 

 The thesis describes an implementation of a complete system used for metal 

detection. Metal detectors are widely used for military purposes (detection of landmines 

and unexploded ordnances) and for industrial applications. The goal of this project was 

to build an analogue/digital system with graphical user interface. The main features of 

designed device are: 

 detection of metal object placed close to the measurement probe, 

 measurement of properties of the detected metal. 

 

One of the fundamental assumptions, was to keep compact dimensions of the 

device. Also, metal detector needed to be battery powered. Practical part of the thesis 

describes the implementation of digital signal processing algorithms and the detailed 

description of construction of a metal detector. Designed embedded system provides 

intuitive operation of the device. The last part consist of test results which were 

performed in order to verify correctness of operation of built system. 
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1. Cel i zakres pracy 

Wykrywacze metali są w użyciu już od prawie 200 lat. Odkrycie związku 

między prądem elektrycznym, a polem magnetycznym było fundamentem opracowania 

detektora metali. W 1820 roku, Hans Christian Ørsted (1777-1851) pokazał, że igła 

kompasu odchyla się pod wpływem prądu płynącego przez przewód. Kolejni odkrywcy, 

jak Michael Faraday zgłębiali tajemnice magnetyzmu i elektryczności. Gwałtowny 

rozwój przemysłu oraz wieloletnie badania nad elektromagnetyzmem pozwoliły na 

budowę urządzeń do wykrywania obiektów metalowych jeszcze w XIX wieku.  

 

Rysunek 1.1. Rycina przedstawiająca użycie wykrywacza metali na ciele Prezydenta Stanów 

Zjednoczonych Jamesa Garfielda . Alexander Graham Bell wraz z asystentem [1]. 

 

Powyższy rysunek przedstawia pierwsze, praktyczne użycie wykrywacza metali.  

W 1881 roku, Alexander Bell użył swojego wynalazku do zlokalizowania metalowego 

pocisku znajdującego się w ciele człowieka
1
.  

 

 

                                                 
1 Niestety, ostatecznie nie udało się znaleźć kuli. Znajdowała się zbyt głęboko w ciele. Prezydent zmarł 

po niedługim czasie z powodu złych warunków sanitarnych i poważnej infekcji.   
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Wczesne konstrukcje detektorów metali były głównie wykorzystywane przez 

wojsko. Już w 1882 roku powstał pierwszy patent (US269439) Apparatus for Finding 

Torpedoes
2
. Detektory metali były głównie stosowane do wykrywania metalowych min. 

Jednym z pierwszych urządzeń tego typu, to opracowany w latach wojny w Wojsku 

Polskim, tzw. szukacz min typu polskiego [2]. W niedługim czasie zaczęto stosować 

wykrywacze metali w przemyśle cywilnym. W latach 60. XX wieku, przemysł 

wydobywczy używał detektorów metali do lokalizacji rud cennych metali.  

Szybki  rozwój mikroelektroniki ostatnich lat pozwolił na budowę wykrywaczy metali 

dla szerokiego grona odbiorców. W dzisiejszych czasach detektory metali występują w 

wielu zastosowaniach, m.in.:  

 przemysł spożywczy wymaga kontroli jakości pod względem obecności 

elementów metalowych w produktach jadalnych [3], 

 kontrole osobiste w miejscach o podwyższonym bezpieczeństwie [1], 

 rozminowywanie terenów z niewybuchów (ang. UneXploded Ordnance – 

UXO) [4], 

 hobbystyczne poszukiwanie obiektów metalowych pod powierzchnią  

ziemi [1,2,4,5], 

 wykrywanie obecności samochodu na tzw. inteligentnych skrzyżowaniach dróg, 

 jako przemysłowe czujniki zbliżeniowe [8]. 

Dynamiczny rozwój elektroniki analogowej i cyfrowej,  pozwala na konstrukcję 

coraz bardziej zaawansowanych urządzeń. Precyzyjne przetworniki analogowo-cyfrowe  

(ang. Analog to Digital Converter – ADC)  umożliwiają próbkowanie sygnału 

analogowego oraz cyfrową analizę i przetwarzanie sygnału spróbkowanego. Spadek cen 

mikrokontrolerów, przy  jednoczesnym wzroście ich mocy obliczeniowej, stworzył 

możliwość budowy złożonych systemów wbudowanych dedykowanych do systemów 

wykrywaczy metali.  

W przedstawionym projekcie postanowiono skupić się na konstrukcji 

przenośnego urządzenia, które może posłużyć jako narzędzie dla wojska 

(rozminowywanie terenu z niewybuchów) lub odbiorcy indywidualnego  

(np. zastosowania hobbystyczne). Kompletne urządzenie, może posiadać bardzo wiele 

funkcjonalności. 

 

                                                 
2 W wolnym tłumaczeniu: Urządzenie do wykrywania torped. 
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W ramach niniejszej pracy, postanowiono nałożyć pewne podstawowe 

wymagania na realizowany projekt: 

 wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań z dziedzin elektroniki analogowej  

i cyfrowej, 

 praca urządzenia w trybie wieloczęstotliwościowym, 

 prosty interfejs użytkownika oparty na kolorowym wyświetlaczu LCD 

 (ang. Liquid Crystal Display - LCD) i klawiaturze, 

 graficzna oraz dźwiękowa sygnalizacja wykrycia metalu. 

 

Przedstawione założenia komplikują znacząco projekt systemu wykrywacza 

metali. W literaturze (np. [1]) można wyszukać gotowe schematy i wskazówki dot. 

budowy prostych wykrywaczy metali. Zwykle są to urządzenia pracujące z sondą w 

układzie zbalansowanym (por. p. 2.2) z jedną częstotliwością wiodącą. Z kolei 

najnowsze konstrukcje są ściśle strzeżone przez producentów
3
. Ze względu na brak 

informacji o stosowanych rozwiązaniach układowych, projekt detektora 

wieloczęstotliwościowego musiał powstawać niemal od zera.  Zastosowanie algorytmu 

Goertzela [6], jako narzędzia do cyfrowej obróbki sygnału jest również własną 

koncepcją autora omawianego projektu. Można zatem stwierdzić, iż niniejsza praca ma 

w pewnym sensie charakter badawczy. 

Warto zaznaczyć, że nie jest to jedyna funkcjonalność zaprojektowanego 

urządzenia. Istnieje duża grupa urządzeń opierających się na tej samej zasadzie pracy co 

wykrywacze metali. Są to defektoskopy wiroprądowe oraz konduktometry wiroprądowe 

[2]. Defektoskopia wiroprądowa służy bezdotykowemu, nieniszczącemu wykrywaniu 

wad w materiałach metalowych
4
. Konduktometria wiroprądowa zaś, wykorzystywana 

jest do pomiaru przewodności elektrycznej powierzchni metali. Istnieje możliwość 

adaptacji skonstruowanego wykrywacza metali (przy zastosowaniu innej sondy 

pomiarowej) do pracy jako defektoskop wiroprądowy lub konduktometr wiroprądowy. 

 

 

 

                                                 
3 Firmy takie jak Whites, Minelab, czy XP udostępniają jedynie szczątkowe informacje w dokumentach 

patentowych.  Najczęściej są to schematy blokowe lub niekompletne schematy elektryczne [7]. 
4 Zwykle są to stalowe materiały konstrukcyjne, jak np. przęsła mostu . 
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2. Wiadomości wstępne na temat wykrywaczy metali 

Wykrywacz metali służy do sygnalizacji obecności obiektów metalowych w 

pobliżu
5
 sondy pomiarowej. Jest to rodzaj czujnika parametrycznego, zbliżeniowego 

(ang. proximity sensor) [2,8]. Zależnie od zastosowania, wykrywacz metali może mieć 

zróżnicowane parametry wyjściowe i oferować różne funkcje, np.: 

 detekcja rodzajów materiałów metalowych, 

 szacowanie odległość metalu od sondy pomiarowej, 

 pomiar parametrów badanych materiałów metalowych:  

 zmianę amplitudy napięcia w odbiorniku urządzenia, 

 przesuniecie fazowe  sygnału w części odbiorczej, 

 zmianę parametrów cewki pomiarowej (indukcyjności lub dobroci). 

 

W przypadku konstruowanego urządzenia, wymagana jest możliwość 

wykrywania przedmiotu metalowego oraz podanie informacji o znalezionym materiale. 

Użytkownik hobbystycznego wykrywacza metali zwykle oczekuje selektywnego 

wykrywania metali kolorowych
6
.  

Detektor metali stosowany jako czujnik lub detektor, charakteryzuje się również 

takimi parametrami jak: 

 czułością, 

 niepewnością pomiarowa, 

 selektywnością, 

 funkcją przetwarzania, 

 stabilnością w czasie oraz stabilnością temperaturową. 

 

Niestety, zbadanie wszystkich parametrów urządzenia jest bardzo trudne  

i czasochłonne. Wymagałoby dokładnej charakteryzacji parametrów sondy pomiarowej 

oraz obiektu badanego [4]. Zbadanie wymienionych parametrów urządzenia wykracza 

poza zakres pracy inżynierskiej. Postanowiono, więc przedstawić niektóre dane w 

uproszczony, ilościowy sposób (por. p. 6).  

                                                 
5 Badaniu podlegają ośrodki niemetaliczne. 
6 Materiały takie, jak miedź, mosiądz, cyna, ołów, aluminium, srebro, złoto. Metale o dużej przewodności 

elektrycznej i zazwyczaj małej przenikalności magnetycznej. Z takich materiałów wykonane są 

najczęściej monety i biżuteria. 
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Podstawą działania wykrywacza metali jest wytwarzanie i detekcja zmiennego 

pola magnetycznego w otoczeniu badanej przestrzeni. Głównym obszarem 

zainteresowań są metale niemagnetyczne. Dla tych materiałów zostały wykonane dalsze 

analizy w podrozdziale 2.1. W uproszczeniu, metoda wykrywania metali kolorowych 

sprowadza się do wytwarzania zmiennego pola magnetycznego w otoczeniu badanego 

obszaru i detekcji wtórnego pola elektromagnetycznego. Pole pierwotne jest emitowane 

przez układ nadawczy detektora. Jeżeli w obrębie pola pierwotnego znajdzie się 

niemagnetyczny obiekt metalowy,  (np. płaski krążek, jak na rys. 2.1) wytwarzają się w 

jego objętości prądy wirowe
7
.  

Skutkiem wytworzenia prądów wirowych jest wtórne, zmienne pole 

elektromagnetyczne. Obrazuje to rys. 2.1. Sygnał wtórny można zdetekować w stopniu 

odbiorczym urządzenia i zasygnalizować obecność obiektu metalowego. Dla metali 

niemagnetycznych można przedstawić to w sposób schematyczny, jak na rys. 2.2 [4]. 

 

 

Rysunek 2.1. Mechanizm generacji wtórnego pola magnetycznego dla przedmiotu  

nieferromagnetycznego [1]. 

 

                                                 
7 Prądy wirowe zwane są również prądami Foucaulta, od nazwiska odkrywcy Jean Bernard Léon Foucault  

(1819-1868). 
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Rysunek 2.2. Schemat sygnalizacji obecności obiektu niemagnetycznego w obrębie zmiennego 

pola magnetycznego. Oznaczenia na rysunku: Iprim – pierwotny  prąd nadajnika,  

Bprim - pierwotna indukcja magnetyczna, Jeddy – prądy wirowe,  

Bsec – indukcja magnetyczna wtórna, Isec – wtórny prąd odbiornika. 

Prądy wirowe wytwarzane są głównie na powierzchni metalu. Jest to ściśle 

związane z efektem naskórkowości (ograniczona głębokość wnikania zmiennego 

pola) [9].  

 

          ⁄       (2.1) 

gdzie:     - siła elektromotoryczna,    – strumień magnetyczny.  

 

Prądy indukowane są zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Faradaya 

(2.1). Natomiast kierunek siły elektromotorycznej jest zgodny z prawem Lenza
8
 (znak 

minus w (2.1)). Indukcja magnetyczna Bsec(r,t) (rys. 2.2) przeciwdziała zatem 

przyczynie powstania. Wynika z tego, że Bsec(r,t) ma przeciwny znak do Bprim(r,t). 

Obrazuje to: 

     (   )            (   ),     (2.2) 

gdzie:     – współczynnik wskazujący na to, że wtórne pole magnetyczne 

(wytworzone przez prądy wirowe w przewodniku) jest znacznie mniejsze od pola 

pierwotnego. 

Indukcja  magnetyczna w pewnej odległości od okrągłej cewki powietrznej 

może zostać opisana wzorem: 

     ( )  
    

   (     )
 
 ⁄
                     (2.3) 

 

 

                                                 
8 Prawo to jest również znane pod nazwą reguły przekory. 
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Co dla zmiennych wartości d daje: 

     ( )  
      

   
         (   )  

 

  
      ( )  

     ( )  
    

      
              (2.4) 

gdzie: Bprim – pierwotna indukcja magnetyczna, d – odległość od środka cewki,  

R – promień cewki, N – liczba zwojów cewki, I – prąd płynący przez cewkę, 

   – przenikalność magnetyczna próżni (         
      ⁄ ).    

 Na podstawie (2.3) i (2.4) można zauważyć, że indukcja magnetyczna zmniejsza 

się z sześcianem odległości (dla    ). W praktyce oznacza to, że obecność 

przedmiotu o wymiarach zbliżonych do monety jednozłotowej, zostanie 

zasygnalizowana w odległości h od środka sondy pomiarowej, gdzie h zawiera się w 

zakresie       (gdzie   jest to promień cewki). Są to szacunkowe pomiary zasięgu 

w powietrzu przy sprzyjających warunkach pomiarowych [1]. Użyteczne amplitudy 

sygnałów pochodzących od przedmiotu metalowego tj., zmiany napięcia w odbiorniku 

wykrywacza metali są zwykle rzędu mikrowoltów [10].  

2.1. Właściwości metali w zmiennym polu magnetycznym  

 W zależności od rodzaju materiału z jakiego wykonano przedmiot umieszczony 

w polu magnetycznym, możemy uzyskać różnie odpowiedzi w torze odbiorczym [11]. 

Przykładowo, umieszczając nieprzewodzący
9
 ferromagnetyk w polu magnetycznym, 

otrzymamy znaczne wzmocnienie tegoż pola. Można to zapisać następującym wzorem: 

 ⃗         ⃗⃗       (2.5) 

gdzie  ⃗  – wektor indukcji magnetycznej,    – przenikalność magnetyczna względna, 

    – przenikalność magnetyczna próżni,  ⃗⃗  – wektor natężenie pola magnetycznego. 

Ferromagnetyki posiadają bardzo dużą, względną przenikalność magnetyczną 

mogącą sięgać nawet
10

      
 . Charakterystyczną właściwością metalu 

magnetycznego umieszczonego w zmiennym polu magnetycznym sondy pomiarowej, 

                                                 
9 Oznacza to, że nie mogą być wytwarzane prądy wirowe na powierzchni takiego metalu. 
10 Dla stali jest to zwykle kilka tysięcy. 
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będzie wzmocnienie sygnału nadajnika i wytworzenie napięcia (synfazowego z 

sygnałem nadajnika)  w części odbiorczej urządzenia. Sygnał w fazie z sygnałem 

nadawczym jest to tzw. sygnał reakcyjny, w literaturze najczęściej jest opisywany jako 

składowa X  [1, 3, 4].  

Gdy w zmiennym polu magnetycznym umieścimy niemagnetyczny metal o 

bardzo dużej przewodności elektrycznej (np. srebro), w jego obszarze 

przypowierzchniowym zaczną się indukować prądy wirowe. Jak już wcześniej 

wyjaśniono (p. 2), pole wtórne będzie skierowane przeciwnie do pola pierwotnego. 

Sygnał wtórny będzie więc w przeciwfazie w stosunku do sygnału nadawczego. Takie 

zachowanie nosi miano składowej rezystywnej R [1, 3, 4]. 

Dobrym, fizycznym przykładem materiału magnetycznego jest ferryt. Posiada 

głównie właściwości magnetyczne i bardzo słabo przewodzi prąd elektryczny. Można 

stwierdzić, że sygnał wtórny, pochodzący od przedmiotu ferrytowego jest głównie 

reakcyjny [12]. Materiały takie jak stal również są silnie magnetyczne. Jednak ze 

względu na większą przewodność elektryczną, w obszarze przypowierzchniowym 

metalu indukują się również prądy wirowe. Otrzymujemy zatem dużą składową X oraz 

niezerową składową R.  

Bardzo dobrym przewodnikiem prądu jest np. miedź używana w elektronice (nie 

wykazuje również właściwości magnetycznych). Zgodnie z regułą przekory, sygnał 

pochodzący od grubego
11

, miedzianego krążka jest niemal w pełnej przeciwfazie z 

sygnałem nadawczym. W odbiorniku indukuje się bardzo duża składowa R oraz mała 

składowa X. Gdy rozważymy stratny przewodnik, część cyrkulujących prądów 

wirowych jest dodatkowo zamieniana na straty cieplne
12

.  

 Bardzo ważną sprawą jest również odpowiedź własna ośrodka, czyli samego 

obszaru przeszukiwań. W przypadku wykrywaczy hobbystycznych najczęściej jest to 

grunt. Nierzadko można spotkać gleby mocno zmineralizowane
13

. Przykładając zmienne 

pole magnetyczne, okazuje się, że ośrodek również wytwarza sygnał zwrotny. Zwykle 

gleby przejawiają odpowiedź reakcyjną, w fazie z sygnałem nadawczym. 

W zaawansowanych  wykrywaczach metali istnieje możliwość niwelowania wpływu 

gruntu
14

. 

                                                 
11 Jest to wymagane aby wpływ efektu naskórkowego był pomijalny.  
12 Efekt ten jest wykorzystywany m.in. w nagrzewnicach indukcyjnych. 
13 Zawierające np. tlenki żelaza. 
14 Zwykle, nazywane jest balansowaniem gruntu. 
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2.1.1. Wykrywalność metali w zależności od częstotliwość pracy 

urządzenia 

Jak już wcześniej wspomniano, do poprawnej pracy wykrywacza metali, należy 

wytwarzać zmienne pole magnetyczne. Niestety trudno jest udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi na pytanie o konkretną częstotliwość sygnału. Komercyjne urządzenia 

najczęściej posiadają jedną częstotliwość pracy. Zwykle są to wartości z przedziału 

            . Zbyt niskie częstotliwości pracy urządzenia, mogą powodować 

interferencje układu odbiorczego z zakłóceniami pochodzącymi od linii zasilających. 

Wyższych częstotliwości, większych niż         zwykle nie stosuje się w 

wykrywaczach hobbystycznych, ponieważ wraz ze wzrostem częstotliwości pracy 

urządzenia, zwiększa się tłumienie ośrodka poszukiwań (w tym wypadku gruntu) [9]. 

Dla niskich częstotliwości, rzędu             największy sygnał wtórny 

wytwarzają stopy magnetyczne (stal, żelazo). Również w tym zakresie bardzo dobrze 

wykrywane są metale kolorowe o znacznych powierzchniach. 

Stopy metali, takie jak stal nierdzewna (metal niemagnetyczny, o niskiej 

przewodności elektrycznej), wytwarzają duży sygnał zwrotny niemal wyłącznie dla 

wysokich częstotliwości (powyżej       ) generowanych przez urządzenie [2]. 

Producenci komercyjnych detektorów hobbystycznych, zalecają używanie wysokich 

częstotliwości również do wykrywania samorodków złota [12]. 

W ogólności, każdy stop metalu posiada pewną częstotliwość charakterystyczną, 

dla której będzie wytwarzał największy sygnał wtórny. Zastosowanie wielu 

częstotliwości wytwarzanych oraz analizowanych przez wykrywacz metali, pozawala 

bardziej efektywnie wykrywać zróżnicowane stopy metali. 

2.2. Sonda detektora w układzie zbalansowanym 

 Sonda w wykrywaczu metali pełni kluczową rolę. Zwykle składa się z cewki 

nadawczej (ang. Transmit coil) oraz cewki odbiorczej (ang. Receive coil). Sonda 

pomiarowa ma za zadanie wytwarzać silne pole nadawcze oraz odbierać pole wtórne o 

kilka rzędów wielkości mniejszym natężeniu. 
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Rysunek 2.3. Elektryczny model zbalansowanej sondy detektora [13]. Elementy na rysunku: 

Tx – źródło zmiennego napięcia nadajnika; RT – rezystancja zastępcza nadajnika; LT – cewka 

nadawcza; RX – detektor zmiennego napięcia odbiornika; RR – rezystancja zastępcza odbiornika;  

LR – cewka odbiorcza; LM – cewka modelująca przedmiot metalowy; RM – rezystancja 

modelująca przedmiot metalowy.  

Pozostałe oznaczenia: M1, M2, M3– indukcyjność wzajemne pomiędzy cewkami. 

 

Ideą zbalansowanej sondy nadawczo-odbiorczej (ang. Transmi-Receive - TR) 

jest koplanarne
15

 umieszczenie cewek nadawczej i odbiorczej. Uzwojenia te, powinny 

również znajdować się możliwe blisko siebie. Dzięki temu, łatwiejsze jest precyzyjne 

zlokalizowanie obiektu metalowego.  

W takiej konfiguracji pojawiają się jednak problemy spowodowane układem 

nadawczym, który generuje bardzo silne pole magnetyczne. Jeżeli pole pierwotne 

bezpośrednio przenikałoby do cewki odbiorczej, generowany byłby pasożytniczy sygnał 

o znacznej amplitudzie. Wówczas niemal niemożliwe byłoby wykrycie przedmiotu 

metalowego w środowisku badanym. Należy więc dążyć do minimalizowania 

indukcyjności wzajemnej między uzwojeniem nadawczym i odbiorczym. 

Na rys. 2.3 przedstawiono sposób wykrywania metalu przez układ cewek 

zbalansowanych. Niemagnetyczny obiekt metalowy został w tym przypadku 

odwzorowany przez połączenie cewki i opornika [2]. W rozważaniu teoretycznym, 

przyjęto, że indukcyjność wzajemna M1 jest równa zeru. Wobec tego, sygnał 

pasożytniczy (wywołany silnym sygnałem nadajnika) nie występuje w odbiorniku. W 

                                                 
15 Bywają tu wyjątki, jak ortogonalne ułożenie cewek. Takie rozwiązanie stosowane jest w 

wykrywaczach ramowych (ang. Two-Box). 
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przypadku zbliżania metalu do układu cewek, następuje przetransformowanie napięcia z 

cewki nadawczej (poprzez niezerowe wartości indukcyjności wzajemnych M2 i M3) do 

układu odbiornika. Zmiana napięcia w układzie odbiorczym sygnalizuje obecność 

metalu (pomiar zmiennego napięcia RX,  rys. 2.3) . Badając fazę i amplitudę odebranego 

sygnału istnieje możliwość rozróżniania rodzaju stopu wykrytego metalu (por. p. 2.1). 

W przypadku rzeczywistej sondy pomiarowej, nie można uzyskać zerowego 

sprzężenia między cewką nadawczą i odbiorczą. W uzwojeniu odbiorczym zawsze 

będzie się indukował bierny, pasożytniczy sygnał, tzw. sygnał niezrównoważenia 

sondy. W momencie, gdy w zasięgu zespołu cewek urządzenia znajdzie się materiał 

metalowy magnetyczny, słabo przewodzący prąd elektryczny (np. ferryt, duża składowa 

X), spowoduje to wzmocnienie sygnału nadajnika i zwiększenie amplitudy sygnału w 

odbiorniku wykrywacza (sygnał pochodzący od przedmiotu magnetycznego zsumuje 

się z sygnałem niezrównoważenia). Podczas zbliżania do sondy pomiarowej materiału 

przewodzącego i niemagnetycznego (duża składowa R) część energii pola pierwotnego 

zostanie wykorzystana do wytworzenia prądów wirowych na powierzchni metalu, co 

skutkuje wytworzeniem pola przeciwnie skierowanego do pola pierwotnego. Tym 

samym, sygnał w odbiorniku zmniejszy swoją amplitudę (sygnał pochodzący od 

przedmiotu metalowego niemagnetycznego pomniejszy sygnał niezrównoważenia). 

 

 

  (a)     (b)     (c)  

 

Rysunek 2.4. Podstawowe konfiguracje cewek w układzie zrównoważonym [5]. Elementy na 

rysunku: a) – sonda typu „DD”; b) – sonda typu „Ω”; c) – sonda koncentryczna.  

Pozostałe oznaczenia: Lo, Ln - odpowiednio cewka odbiorcza i cewka nadawcza. 

 

Jednym z rozwiązań minimalizacji indukcji wzajemnej M1 (rys. 2.3)  jest praca 

cewek w układzie zrównoważonym indukcyjnie [14]. Na rys. 2.4 przedstawiono kilka 
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najpopularniejszych konfiguracji uzwojeń. W przypadku cewek z rys. 2.4a oraz 2.4b, 

układ równowagi indukcyjnej uzyskuje się dzięki fizycznemu nałożeniu cewki 

nadawczej na cewkę odbiorczą. Poprzez wzajemne przesuwanie uzwojeń, dąży się do 

sytuacji gdzie amplituda sygnału indukowanego w cewce odbiorczej (wywołanego 

polem magnetycznym wytworzonym przez cewkę nadawczą) jest minimalna.  

W praktyce udaje się uzyskać napięcia niezrównoważenia rzędu kilku miliwoltów [5]. 

Charakterystyczne nazewnictwo sond: podwójne D  - „DD” oraz omega - „Ω” wzięło 

się od specyficznego kształtu nałożonych na siebie cewek. Układ cewek z rysunku 2.4c, 

jest równie często spotykany, co dwa poprzednie. W tym przypadku, balansowanie 

sondy jest uzyskiwane poprzez nawijanie dodatkowej cewki między uzwojeniami   

Lo i Ln. Jest to odczep cewki nadawczej nawijany w przeciwnym kierunku [14], zwany 

cewką korekcyjną. Przez empiryczne dobranie ilości zwojów możliwe jest 

zminimalizowanie sygnału niezrównoważenia w cewce odbiorczej tego typu. 

Sondy zbalansowane indukcyjnie są obecnie najbardziej popularne na rynku 

wykrywaczy metali. Występują w szerokiej gamie kształtów i rozmiarów. Ze względu 

na prostotę konstrukcji mechanicznej, w niniejszej pracy postanowiono wykonać sondę 

typu podwójne D.  Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie ma konkretnych 

ograniczeń na indukcyjności cewki nadawczej i odbiorczej. Korzystne zrównoważenie 

indukcyjne daje się zrealizować niemal zawsze. 

Niekorzystnym czynnikiem, wpływającym na pracę wykrywacza metali są 

wyładowania elektrostatyczne występujące między obudową sondy pomiarowej a 

ośrodkiem badanym
16

. Wyładowania wywołują zwykle fałszywe sygnały, lub mogą 

całkowicie uniemożliwić poszukiwania. Jednym ze sposobów eliminacji wyładowań, 

jest ekranowanie obudowy cewki. Zwykle, ekranuje się wnętrze obudowy materiałem 

przewodzącym, niemetalicznym, np. grafitem. 

 

 

  

                                                 
16 W przypadku detektorów hobbystycznych jest to zwykle powierzchnia gruntu. 
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3. Rodzaje wykrywaczy metali, przegląd rozwiązań 

 W tym rozdziale zostaną omówione trzy główne grupy urządzeń. Są to 

najpopularniejsze typy wykrywaczy metali, używane na szeroką skalę.  

3.1. Wykrywacze zdudnieniowe  

Zdudnieniowe wykrywacze metali (ang. Beat Frequency Oscillator - BFO)  

opierają się na jednej z pierwszych koncepcji działania detektorów metali. W czasie 

pisania niniejszej pracy, zostały wyparte z rynku przez nowocześniejsze konstrukcje. 

Przyczyniła się do tego prymitywna konstrukcja oraz słabe parametry urządzenia. 

Wykrywacze zdudnieniowe znajdowały niegdyś zastosowanie w wojsku, jako 

wykrywacze min. Przykładem jest polski, wojskowy wykrywacz metali W-3-P. 

 

Rysunek 3.1. Schemat blokowy wykrywacza zdudnieniowego [1]. 

 

Zasada działania wykrywacza zdudnieniowego opiera się na mieszaniu sygnału 

z cewki odbiorczej (oscylator pomiarowy) z sygnałem wzorcowym (oscylator 

wzorcowy). Schematycznie przedstawiono to na rysunku 3.1. Produktem mieszania są 

dwie częstotliwości:               oraz                     . Wyższa 

częstotliwość jest usuwana (filtracja dolnoprzepustowa), a niższa (      ) podawana jest 

do wzmacniacza akustycznego. Gdy w obecności cewki pomiarowej znajdzie się obiekt 

metalowy, indukcyjność uzwojenia ulega zmianie. Zaburzona zostaje częstotliwość 

oscylatora pomiarowego. Skutkiem tego, jest zmiana częstotliwości w torze 

akustycznym i sygnalizacja metalu w obrębie cewki pomiarowej.  

Detektor zdudnieniowy umożliwia rozróżnianie między metalami 

ferromagnetycznymi i nieferromagnetycznymi. Zbliżając metal magnetyczny do cewki 
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pomiarowej, indukcyjność tego uzwojenia wzrasta. Skutkuje to obniżeniem 

częstotliwości w torze akustycznym. Materiał metalowy niemagnetyczny powoduje 

zmniejszenie indukcyjności cewki pomiarowej (część energii pola magnetycznego jest 

przeznaczona do generacji prądów wirowych, por. p. 2.1) , zwiększając  

częstotliwość       . 

Mimo prostoty konstrukcji, wykrywacze zdudnieniowe posiadają szereg wad:  

 podczas normalnej pracy, obwody rezonansowe samoistnie rozstrajają się. 

Przyczyniają się do tego dryfy temperaturowe elementów oscylatorów, 

 brak  odporności na zakłócenia elektromagnetyczne (m.in. od sieci 

energetycznej), 

 stosunkowa duża częstotliwość oscylatora pomiarowego, skutkuje dużym 

tłumieniem ośrodka badanego (np. gleby). W związku z czym, rzeczywisty 

zasięg wykrywacza zdudnieniowego to kilkanaście centymetrów [1]. 

 

Wykrywacze BFO należą do rozwiązań przestarzałych. Nie są już seryjnie 

produkowane.  

3.2. Wykrywacze impulsowe  

 Wykrywacze impulsowe (ang. Pulse Induction – PI) znalazły zastosowanie 

zarówno w przemyśle cywilnych (detektory hobbystyczne) jak i wojskowym 

(wykrywacze min). Jest to bardzo popularna grupa wykrywaczy metali.  

 

Rysunek 3.2. Schemat ideowy działania wykrywacz PI oraz przebiegi napięć i prądów 

w układzie [1]. 
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Detektory  impulsowe zwykle posiadają jedną cewkę nadawczo-odbiorczą
17

. Jak 

już wspomniano, tylko zmienne pole elektromagnetyczne wymusza przepływ prądów 

wirowych w powierzchni przewodnika. Ideą pracy układu impulsowego jest generacja 

krótkiego impulsu napięciowego z generatora urządzenia. Impuls pola 

elektromagnetycznego jest najczęściej generowany przez układ z kluczem 

tranzystorowym. 

Zasadę pracy urządzenia przedstawia rys. 3.2. W pierwszej fazie pracy, klucz k1  

(rys. 3.21a)  jest zwierany, co powoduje przepływ prądu i(t) przez cewkę  (rys. 3.2b). 

Następnie klucz jest otwierany, co powoduje powstanie silnego przepięcia na 

indukcyjności (przebieg v(t) na rys. 3.2b). Czas trwania impulsu napięciowego jest 

zależny od obecności przedmiotów metalowych w pobliżu cewki.  

Na rys. 3.2c przedstawiono czasy narastania napięcia na cewce bez obecności 

przedmiotów metalowych (linia ciągła) oraz w momencie, kiedy w pobliżu sondy 

pomiarowej znajduje się obiekt metalowy (linia przerywana, zaznaczona strzałką). 

Pomiar różnicy czasów zaniku impulsu, pozwala informować użytkownika o wykryciu 

metalu. Ze względu na zasadę detekcji metalu, wykrywacze impulsowe są określane 

jako urządzenia pracujące w dziedzinie czasu (ang. Time Domain).  Zaletami urządzeń 

pracujących w trybie impulsowym są: 

 prostota konstrukcji, 

 duży zasięg wykrywania (głównie metali magnetycznych), 

 mały wpływ ośrodka (w którym poszukuje się metali) na parametry urządzenia. 

Wadami natomiast są: 

 rozróżnianie stopów metali jest w tym rozwiązaniu bardzo trudne i daje tylko 

zgrubne informacje,  

 zwiększona czułość na metale magnetyczne (np. żelazo). 

 

Detektory typu PI są bardzo ciekawą grupą wykrywaczy o dobrych parametrach. 

Rozwiązania te są stosunkowo popularne, dlatego autor postanowił skoncentrować się 

na innej topologii rozwiązań. 

                                                 
17  Spotykane są również konstrukcje, posiadające sondę pracującą w układzie zrównoważonym 

indukcyjnie. 



20 

 

3.3. Wykrywacze metali ze zbalansowaną sondą nadawczo-odbiorczą  

Podczas tworzenia niniejszej pracy, wykrywacze metali ze zbalansowaną sondą 

pomiarową dominowały na światowym rynku. Detektory TR
18

  

(ang. Transmit-Receive –TR) są najpopularniejszymi konstrukcjami stosowanymi przez 

hobbystów. Znajdują również zastosowanie przemysłowe, np. w zaawansowanych 

procesach produkcyjnych. 

Ich zasada działania opiera się na ciągłym generowaniu zmiennego pola 

elektromagnetycznego przez cewkę nadawczą. W cewce odbiornika indukuje się 

pewien sygnał niezrównoważenia (por. p. 2.2), który ulega zmianie przy obecności 

przedmiotu metalowego w pobliżu zespołu cewek poszukiwawczych.  

 

Rysunek 3.3. Schemat blokowy wykrywacza ze zbalansowaną sondą pomiarową. 

 

Na rys. 3.3 przedstawiono schemat blokowy wykrywaczy metali ze 

zrównoważoną sondą pomiarową (por. p. 2.2). Rezonansowy nadajnik wytwarza 

sinusoidalny sygnał sterujący
19

 uzwojeniem nadawczym. Napięcie pochodzące  

z wąskopasmowego układ odbiornika jest wstępnie wzmacniane. Następnie, z sygnału 

odbiorczego wyodrębniana jest informacja o zmianie amplitudy oraz zmianie fazy. 

Zwykle jako detektor amplitudy oraz fazy, wykorzystywane są prostowniki 

synchroniczne, które próbkują napięcie odbiornika w fazie oraz w kwadraturze 

względem sygnału nadajnika. Dzięki znajomości składowej R oraz składowej X 

użytkownik informowany jest o obecności przedmiotu metalowego w ośrodku 

badanym. Na podstawie wymienionych składowych, istnieje możliwość rozróżniania 

stopów metali i selektywnego wykrywania metali kolorowych (sygnał wykrycia 

                                                 
18 Spotykane jest również nazewnictwo: IB (Iduction Balance – IB) oraz VLF (ang. Very Low  

Frequency – VLF). 
19 Zwykle są to amplitudy napięcia (mierzone na zaciskach cewki) wynoszące kilkadziesiąt woltów.    
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ferromagnetyków jest maskowany). Ze względu na zasadę pracy, wykrywacze IB są 

określane jako urządzenia pracujące w dziedzinie częstotliwości (ang. Frequency 

Domain).   

Konstrukcje komercyjne zwykle posiadają dwa tryby pracy: statyczny oraz 

dynamiczny. W trybie dynamicznym, należy ciągle przesuwać sondę pomiarową nad 

obiektem metalowym, aby urządzenie sygnalizowało wykrycie przedmiotu. W trybie 

statycznym, ruch sondy względem badanego obszaru nie jest niezbędny. 

Zaletami detektorów ze zbalansowaną sondą nadawczo-odbiorczą są: 

 bardzo dobra rozróżnialność wykrywanych stopów metali, 

 duża czułość na przedmioty o małych powierzchniach i wykonanych z metali 

kolorowych,  

 stabilna praca urządzenia w niemal każdych warunkach, 

 możliwość niwelacji negatywnego wpływu niemetalicznego ośrodka badanego 

(np. gruntu, por. p. 2.1) na pracę urządzenia. 

Jako wadę wykrywaczy TR  można uznać dużą złożoność układową. 

Najnowszym rozwiązaniem systemów wykrywaczy metali, są urządzenia  

nadawczo-odbiorcze pracujące na wielu częstotliwościach. Jak wspomniano w p. 2.1.1, 

różne stopy metali wykazują największą wykrywalność na różnych częstotliwościach 

pracy urządzenia. Dzięki wprowadzeniu pracy w trybie wieloczęstotliwościowym 

możliwe jest efektywne wykrywanie znacznie większej grupy metali. Możliwa jest 

również korelacyjna (cyfrowa) obróbka odebranych sygnałów w celu dokładnej analizy 

wykrytego materiału metalowego. Z powyższych względów, w niniejszej pracy 

postanowiono podjąć się projektu oraz konstrukcji wieloczęstotliwościowego 

wykrywacza metali z sondą w układzie zbalansowanym.  
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4. Założenia techniczne proponowanego urządzenia 

 Konstrukcja całego systemu wykrywacza metali jest zadaniem złożonym, 

łączącym wiele zagadnień z różnych dziedzin techniki. W niniejszej pracy skupiono się 

na aspektach związanych z implementacją i wykonaniem systemu. Założono ponadto, 

że urządzenie powinno posiadać: 

 indukcyjnie zrównoważoną sondę, pracującą z wieloczęstotliwościowym 

nadajnikiem impulsowym, 

 analogowy zespół kondycjonowania i filtracji sygnałów pracujący na trzech 

częstotliwościach, 

 precyzyjny przetwornik analogowo-cyfrowy, umożliwiający analizę całego 

pasma sygnałów użytecznych, 

 system mikroprocesorowy z mikrokontrolerem rodziny ARM, służący do 

cyfrowej obróbki danych, 

 blok dostarczający odpowiednich napięć do wszystkich podukładów 

urządzenia, 

 interfejs użytkownika oparty o kolorowy wyświetlacz LCD, klawiaturę oraz 

głośnik sygnalizacyjny, 

 zasilanie bateryjne. 

Dodatkowym założeniem jest mobilność urządzenia, z tego względu 

projektowane urządzenie powinno cechować się kompaktowymi wymiarami oraz małą 

masą. 

4.1. Dodatkowe funkcje systemu 

 Elementy systemu omówione w p. 4 są niezbędne do sygnalizacji wykrycia 

metalu oraz analizy wykrytego obiektu. Dodatkowymi funkcjami, które mogłoby 

posiadać omawiane urządzenie są: 

 wymienne sondy poszukiwawcze: 

 wybór między różnymi rozmiarami i konfiguracjami cewek, 

 interfejs do komunikacji z komputerem: 

 przesyłanie danych pomiarowych w standardzie USB lub RS-232, 

 szybsza i dokładniejsza analiza danych na komputerze osobistym, 
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 algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP): 

 implementacja złożonych algorytmów korelacyjnych, 

 zastosowanie filtrów adaptacyjnych, 

 stworzenie bazy danych różnych stopów metali: 

 na podstawie zaimplementowanej tablicy LUT (ang. Look Up Table) 

informowanie użytkownika o możliwym rodzaju metalu znajdującym 

się w obrębie sondy pomiarowej. 

4.2. Podział urządzenia na bloki funkcjonalne 

 Ze względu na łatwiejszą analizę budowy urządzenia, cały system został 

podzielony na bloki funkcjonalne, które przedstawiono na schemacie blokowym na rys. 

4.1. 

 

 

 

 

Rysunek 4.1. Schemat blokowy urządzenia. 
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Na rysunku 4.1 można wyróżnić następujące bloki: 

 sonda pomiarowa: 

 nadajnik generujący zmienne, wieloczęstotliwościowe pole 

magnetyczne, 

 szerokopasmowy odbiornik pozwala analizować zmiany pierwotnego 

pola elektromagnetycznego, 

 układy kondycjonowania sygnału oraz filtry pasmowe: 

 są to wzmacniacze oraz trzy kanały filtrów analogowych. Wzmacniają i 

odpowiednio filtrują sygnał z odbiornika, 

 przetwornik analogowo-cyfrowy: 

 przetwarza sygnały analogowe do postaci cyfrowej, 

 system mikroprocesorowy: 

 mikrokontroler odpowiedzialny za poprawną pracę całego urządzenia, 

kontrolowanie zasilania oraz cyfrową obróbkę danych,  

 układy zasilania wytwarzają odpowiednie napięcia dla wszystkich 

podzespołów urządzenia. Zasilanie układów cyfrowych zostało 

oddzielone od zasilania układów analogowych, 

 interfejs użytkownika: 

 wyświetlacz LCD oraz klawiatura służą do wprowadzanie 

odpowiednich ustawień urządzenia, 

 wyniki obliczeń procesora są graficznie prezentowane użytkownikowi. 

 

Wyżej wymienione elementy, po połączeniu w jeden system, tworzą 

pełnowartościowy wykrywacz metali.  
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5. Konstrukcja urządzenia 

W ramach niniejszej pracy został zaprojektowany i uruchomiony system 

zaproponowany w punkcie 4. W tym rozdziale zwarto wszystkie aspekty związane z 

konstrukcją wykrywacza metali. Warto zacytować słynne słowa Alberta Einsteina: 

„Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej”. 

5.1.  Budowa sondy pomiarowej  

Sonda w wykrywaczu metali pełni kluczową rolę. Jak wspomniano w p. 2, musi 

wytwarzać silne pole magnetyczne i wykrywać bardzo małe zmiany tego pola w części 

odbiorczej. Zespół cewek detektora powinien znajdować się w znacznej odległości
20

 od 

pozostałych modułów elektronicznych. Zakłócenia wywołane przez sondę mogłyby 

wpłynąć na nieprawidłową pracę urządzenia. Drugim argumentem jest niemożność 

uzyskania równowagi indukcyjnej sondy przy obecności obiektów metalowych o dużej 

powierzchni
21

. Konfiguracja zespołu cewek  została wykonana w układzie podwójne D 

(por. p. 2.2). Takie ułożenie cewek pozwoliło na łatwiejsze uzyskanie zrównoważenia 

indukcyjnego sondy pomiarowej (por. 2.2).  

Częstotliwości pola elektromagnetycznego emitowanego z cewki nadawczej 

zostały precyzyjnie dobrane. Jak wspomniano w p. 2.1.1, dolna częstotliwość pracy 

detektora zwykle jest nie mniejsza niż      . W tym projekcie, jako najniższą 

częstotliwość wybrano           . Druga częstotliwość wynosi 

               . Dzięki temu, trzecia harmoniczna
22

 przebiegu podstawowego o 

częstotliwości f1 wypada dokładnie
23

 na częstotliwości     Jest to ciekawa własność, 

gdyż potencjalnie nieużyteczna harmoniczna może zostać wykorzystana do 

wzmocnienia sygnału na wyższej częstotliwości. Ostatni sygnał o częstotliwości 

                      znajduje się na częstotliwości trzeciej harmonicznej 

sygnału   oraz dziewiątej harmonicznej przebiegu   . 

Istotną kwestią są wymiary sondy pomiarowej. Im większe są średnice cewek, 

tym zasięg wykrywania przedmiotów metalowych wzrasta (2.3). Postanowiono 

                                                 
20 Zwykle jest to odległość nie mniejsza niż         . 
21 Jak płytki PCB. 
22 Sygnały nadawcze, o częstotliwościach podstawowych  f1, f2 i f3, są to szerokopasmowe przebiegi 

prostokątne. 
23 Pod warunkiem, że częstotliwości są generowane przy pomocą tego samego zegara taktującego. W 

niniejszym projekcie ten warunek jest spełniony.  
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wykonać sondę pomiarową o średnicy zewnętrznej             . Za takimi 

wymiarami zespołu cewek przemawia kilka argumentów: 

 jest to często spotykana średnica sondy pomiarowej w komercyjnych 

urządzeniach hobbystycznych, pozwalająca na efektywne przeszukiwanie 

terenu. Uzyskiwane są wtedy zadowalające zasięgi wykrywania przedmiotów 

metalowych oraz bardzo dobra rozróżnialność stopów metali, 

 możliwe jest zapewnienie właściwej sztywności mechanicznej sondy przy 

zachowaniu niskiej masy konstrukcji, 

 konstruktor niniejszego urządzenia posiadał już gotową obudowę
24

 sondy 

detektora o odpowiednich wymiarach. 

 

Uzwojenia powinny posiadać odpowiedni kształt w celu umieszczenia cewek w 

plastikowej obudowie. Aby uzyskać powtarzalność wymiarów poszczególnych 

uzwojeń, został zaprojektowany specjalny szablon (załącznik 1). Średni promień cewek 

nawijanych na tym szablonie wynosi około              . Dzięki znajomości 

promienia, można szacunkowo wyznaczyć ilość zwojów cewki potrzebnych do 

uzyskania żądanej indukcyjność (wymagane indukcyjności cewek zostaną podane w 

dalszej części podrozdziału). W niniejszym projekcie posłużono się programem 

komputerowym [15], który umożliwiał wyznaczenie indukcyjność, na podstawie 

znajomości wewnętrznego promienia uzwojenia, średnicy drutu nawojowego oraz ilości 

zwojów. Aplikacja szacuje wartość indukcyjności na podstawie formuły Brooksa [1] dla 

cewek z rdzeniem powietrznym. 

5.1.1 Nadajnik sondy pomiarowej 

 Jako układ kluczujący uzwojenie nadawcze zastosowano wysokosprawny układ 

impulsowy. Do kluczowania uzwojenia nadawczego wybrano topologię półmostka [16]. 

Jest to konstrukcja często spotykana w impulsowych przetwornicach napięcia [18]. 

                                                 
24 Obudowa była wykonana własnoręcznie przez projektanta niniejszego urządzenia. 
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Rysunek 5.1. Schemat ideowy układu nadajnika [16]. Elementy na rysunku: LTX – cewka 

nadawcza; CTX – kondensator w szeregu z cewką; K1,K2 – klucze;  UTX – źródło napięcia 

zasilającego; CTANK – kondensator odsprzęgający; Uster – źródło wieloczęstotliwościowego 

sygnału sterującego; MULT – układ mnożący; INV - inwerter.  

 

Rys. 5.1 przedstawia ideę sterowania cewki nadawczej. Sygnał sterujący (Uster) 

jest to wielookresowy przebieg impulsowy. Kształt tego napięcia uzyskano 

symulacyjnie
25

 poprzez dodanie do siebie trzech przebiegów sinusoidalnych o 

częstotliwościach f1, f2 oraz f3. Następnie, otrzymany sygnał podano na komparator 

otrzymując przebieg impulsowy. 

Sygnał sterujący Uster (otrzymane zależności czasowe przedstawiono w dalszej 

części pracy na rys. 5.3) podawany jest na klucz K1 oraz (w przeciwfazie) na klucz K2. 

Kondensator CTX służy do usuwania składowej stałej przebiegu prądu w cewce LTX. 

Element CTANK odsprzęga (blokuje) zasilanie. W przypadku szybkich, impulsowych 

zmian natężenia prądu pełni funkcję elementu magazynującego energię elektryczną. 

Kondensator CTANK  powinien posiadać znaczną pojemność oraz małą rezystancję ESR 

(ang. Equivalent Series Resistance) [17]. Dzięki temu, zasilanie będzie pozbawione 

zakłóceń, mimo impulsowego charakteru obciążenia.  

Cewka nadawcza LTX, poprzez kondensator CTX, jest naprzemiennie załączana do 

dodatniego bieguna zasilania lub masy. Podczas kluczowania uzwojenia powstają straty 

energii, które należy uwzględnić już na etapie projektowania urządzenia.  

 

                                                 
25 Pliki symulacyjne z programu LT Spice zamieszczono na załączonej płycie CD. 
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W zaproponowanym układzie półmostka, możemy wyróżnić główne straty: 

 komutacyjne, związane z przeładowywaniem pojemności kluczy 

tranzystorowych, 

 rezystancyjne, występujące jako: 

 opór szeregowy cewki, dla sygnałów zmiennych dodatkowo zwiększany 

przez efekt naskórkowy oraz efekt zbliżeniowy, 

 rezystancje kanałów tranzystorów w stanie włączenia, 

 zastępcza rezystancja szeregowa kondensatorów. 

 

Podczas projektowania uzwojenia nadawczego należało dążyć do kompromisu 

między prądem przepływającym przez cewkę, a prądem pobieranym z zasilania. Im 

większe jest natężenie prądu przemiennego w uzwojeniu nadawczym, tym większa jest 

indukcja pola magnetycznego (2.3). Teoretycznie, zasięg wykrywania przedmiotów 

metalowych powinien być większy. Jednak wzrastają również spadki napięć na 

rezystancjach pasożytniczych co powoduje wzrost strat mocy i zwiększenie prądu 

płynącego przez źródło napięcia zasilania. Zaważywszy, że urządzenie ma być zasilane 

bateryjnie, ustalono maksymalny pobór prądu nadajnika na 

        (        )       . Przy zasilaniu z ogniwa o pojemności 4,4Ah, pozwala 

to na pracę urządzenia przez co najmniej osiem godzin (szacowanie natężenia prądu 

przedstawiono w podrozdziale 5.4.3). Po serii testów empirycznych oraz symulacji 

komputerowej stwierdzono, że indukcyjność cewki nadawczej powinna wynosić około  

               . Zapewni to odpowiednio silne pole magnetyczne wytwarzane przez 

układ nadajnika oraz średnie natężenie prądu nie przekroczy założonych  

wartości         . 

Ważną kwestią było dobranie odpowiedniego przekroju drutu nawojowego. 

Należało w przybliżeniu określić średni prąd przepływający przez uzwojenie nadawcze. 

Analizę wykonano dla najniższej częstotliwości kluczowania cewki -           , 

gdzie amplituda prądu uzyskuje największą wartość. Natężenie chwilowe prądu cewki, 

dla symetrycznego przebiegu prostokątnego (o amplitudzie       ) wynosi: 

     (        )  
 

   
 ∫       

           

        
         (5.1) 

W stanie ustalonym, przy braku składowej stałej sygnału prądu płynącego przez cewkę, 

szczytowe natężenie prądu przepływającego przez uzwojenie nadawcze wynosi      , 
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zaś prąd średni wynosi       . Opierając się na literaturze [7,18], postanowiono użyć 

drutu nawojowego o średnicy           . Średnia gęstość prądu (stosunek prądu 

płynącego w przewodniku do przekroju poprzecznego tego przewodnika), wynosząca 

         ⁄ , nie spowoduje nadmiernego nagrzewania się uzwojenia nadawczego (na 

podstawie [18]). Dodatkowo zapewnione są dobre warunki chłodzenia sondy. 

Posiłkując się programem komputerowym [15] wyznaczono ilość zwojów cewki 

nadawczej, wynoszącą        zwoje. Rezystancja wykonanego uzwojenia wynosi 

               . Zwiększając średnicę drutu nawojowego można uzyskać mniejszą 

rezystancję uzwojenia, jednak wzrośnie również masa własna cewki, a tym samym 

masa sondy pomiarowej. Średnicę przewodnika (          ) uznano za optymalną. 

Indukcyjność uzwojenia, zmierzona precyzyjnym mostkiem RLC
26

 wynosi 

          . W przypadku tego projektu rozbieżność między wartością 

indukcyjności cewki założoną, a uzyskaną (różnica      ) jest pomijalnie mała. Ważną 

kwestią jest zapewnienie odpowiednio wysokiej częstotliwości rezonansu własnego 

cewki nadawczej. Pomiarowo określono tą częstotliwość:  

               , co jest wartością znacznie większą od pasma użytecznego układu. 

Dzięki temu, uniknięto niechcianych podbić częstotliwości rezonansowych uzwojenia. 

 

Rysunek 5.2. Schemat elektryczny nadajnika (część załącznika 2). 

                                                 
26 Tesla RLC BRIDGE-VOLTOMETER BM559. 
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Schemat elektryczny nadajnika przedstawia rys. 5.2. Dwa ceramiczne 

kondensatory MLCC
27

 (ang. Multi-Layer Ceramic Capacitor) C4 i C9 służą do 

odsprzęgania zasilania (CTANK z rys. 5.1). Podobnie C6, C7 i C8 połączone równolegle
28

 

służą do blokowania składowej stałej sygnału prądu w cewce.  

Tranzystory MOSFET (ang. Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect 

Transistor) Q1A i Q1B pełnią rolę kluczy w układzie półmostka. Są to tranzystory z 

kanałem typu N, umieszczone w jednej obudowie SMD (ang. Surface Mount Device – 

SMD). Elementy kluczujące  dobrane są pod względem rezystancji kanału w stanie 

włączenia. Tranzystory Q1A i Q1B - CSD88537 posiadają             .  

Do sterowania kluczami zastosowano układ U1 - IRS2106. Jest to  

zw. sterownik (ang. driver) półmostka. Został on wybrany z kilku powodów [19]: 

 jest to układ dedykowany do sterowania układem półmostka, 

 wraz z elementami R1,D1 i C3 tworzy układ bootstrap, podwyższając napięcie 

na wyjściu VB powyżej napięcia zasilającego układ U1. Typowo, napięcie 

włączające górny tranzystor (potencjał między wyjściami HO i VB – U1.7, 

U1.8) wynosi od 10 V do 20 V.  

 istnieje możliwość regulowania czasu martwego
29

 przełączania kluczy, 

 cena układu jest przystępna. 

 

Aby układ półmostka działał poprawnie, sygnał sterujący układem U1 musi 

mieć odpowiednie parametry. Na wejścia HIN oraz LIN układu (U1.2 oraz U1.3, 

rys. 5.2) należy podać dwa przebiegi sterujące, mające względem siebie przeciwne fazy. 

Sygnały te muszą również posiadać odpowiednio dobrane czasy martwe. W przypadku 

tego projektu, sygnał jest generowany przez wyjście mikrokontrolera sprzężone z 

wewnętrznym modulatorem PWM (ang. Pulse Width Modulation) tego układu  

(por. p. 5.5.2). Czasy martwe zostały ustalone na             . Jest to wystarczający 

interwał, pozwalający na bezpieczne przełączenie tranzystorów.  

                                                 
27 ESR kondensatorów MLCC wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt miliomów. 
28 W czasie tworzenia niniejszego projektu, kondensatory ceramiczne na wyższe napięcia były 

stosunkowo drogie i bardziej opłacalne okazało się wmontowanie kilku elementów połączonych 

równolegle28, niż kupowanie i wmontowanie jednego kondensatora o dużej pojemności. Dodatkową 

korzyścią jest zmniejszenie wypadkowej rezystancji ESR kondensatorów. 
29 Krótki odcinek czasu, przez który oba klucze nie przewodzą prądu. 
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Oporniki             ograniczają prąd ładowania pojemności bramki 

(podczas przełączania tranzystorów) kluczy Q1A i Q1B (rys. 5.2). Dzięki temu, czasy 

narastania i opadania napięcia na cewce nadawczej nie są krótsze niż       .  

Napięcie zasilania układ nadajnika (+VTX na schemacie z zał. 2) można 

zmieniać (por. p. 5.4.1) w zakresie od 15 V do 20 V. Dzięki temu, użytkownik ma 

możliwość ustawienia amplitudy nadajnika według potrzeb. Górna granica napięcia 

wynika z dopuszczalnego napięcia pracy kondensatorów, wynoszącego 25 V. 

Postanowiono zachować pewien margines
30

  i nie przekraczać      zasilania. Dolny 

zakres napięcia został ustalony     powyżej ograniczenia podnapięciowego układu U1 

[19]. Należy zaznaczyć, że zwiększenie napięcia +VTX powoduje zwiększenie 

natężenia prądu płynącego przez układ nadajnika, a tym samym skrócenie czasu pracy 

urządzenia na zasilaniu bateryjnym. 

 

 

Rysunek 5.3. Przebieg napięcia na cewce nadawczej. Napięcie zasilania       . 

                                                 
30 Pojemność kondensatorów MLCC jest zależna od napięcia zasilającego. Dla maksymalnego, 

katalogowego napięcia pracy, pojemność znamionowa kondensatorów może się zmniejszyć nawet o 

     [20]. 
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Rysunek 5.4. Widmo napięcia na cewce nadawczej. Napięcie zasilania         

 

Rys. 5.3
31

 przedstawia rzeczywisty przebieg sygnału wieloczęstotliwościowego, 

mierzonego bezpośrednio na uzwojeniu nadawczym. Na rys. 5.3 można zauważyć 

występowanie przepięć, powstających przy przełączaniu tranzystorów. Jest to jednak 

spowodowane przesłuchami między pasożytniczymi elementami sondy oscyloskopowej 

(indukcyjności oraz pojemności) oraz nadajnikiem sondy [21].  

Na rys. 5.4 przedstawiono widmo amplitudowe napięcia nadajnika. Amplitudy 

sygnałów
32

 f1, f2 oraz f3 przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 5.1. Amplitudy napięcia cewki nadawczej. 

Częstotliwość f1=2,5 kHz f2=7,5 kHz f3=22,5 kHz 

Amplituda 0,00 dB +0,84 dB -0,71 dB 

 

Na podstawie danych z tabeli 5.1 stwierdzono, że składowe sygnału użytecznego 

mają bardzo podobne wartości amplitud. Do kolejnych rozważań przyjęto więc, że 

amplitudy napięć są jednakowe. Należy jednak mieć na uwadze wysoki poziom 

składowych harmonicznych. Konieczne będzie zastosowanie filtracji pasmowej na 

częstotliwościach f1, f2 oraz f3. 

                                                 
31 Przebiegi były zapisywane w pamięci oscyloskopu RIGOL DS1052, a następnie przesyłane i obrabiane 

komputerowo przy pomocy programu MATLAB. 
32 Wyniki były normalizowane względem napięcia o częstotliwości f1=2,5 kHz. 
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Rysunek 5.5. Przebieg prądu w cewce nadawczej. Napięcie zasilania         

Na rys. 5.5, przedstawiono przebieg prądu
33

 przepływającego przez cewkę 

nadawczą. Zgodnie z oczekiwaniami, podczas kluczowania cewki sygnałem 

impulsowym (napięcie na cewce przedstawia rys. 5.3) prąd płynący przez uzwojenie 

zmienia się liniowo (napięcie występujące na cewce jest to pochodna natężenia prądu 

po czasie). Amplituda prądu osiąga wartość szczytową około             .  

 

Rysunek 5.6. Widmo chwilowego natężenia prądu płynącego przez cewkę nadawczą.  

Napięcie zasilania 15,0 V. 

   ( )              (5.2) 

                                                 
33 Pomiar był przeprowadzany na precyzyjnym boczniku             . 
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   ( )  
   

   ( )
     (5.3) 

Zgodnie z (5.3), im większa impedancja ZTX  (5.2), tym prąd cewki jest mniejszy. 

W przypadku założonego, stałego poziomu napięcia     oraz częstotliwości 

             , amplitudy prądów teoretycznie wynoszą     (  )        (  )   

       (  ). 

Tabela 5.2. Amplitudy prądu cewki nadawczej. 

 

Tabela 5.2 zawiera natężenia
34

 prądów z rys. 5.6. Otrzymano zbliżone wartości 

jak obliczone przy pomocy (5.3).  

         (  )           (  )           (  )   (5.4) 

Z powodu różnicy w amplitudach prądów nadajnika, pomiary amplitudy 

sygnałów pochodzących od przedmiotów metalowych (znajdujących się w pobliżu 

sondy pomiarowej) należy odpowiednio przeskalować [22]. Współczynniki kn f1, kn f2 

oraz kn f3 zostały wprowadzone aby zachodziła równość (5.4). Wartości 

współczynników posłużą do cyfrowego przetwarzania sygnałów (por. p. 5.6). 

 Przy początkowym testowaniu układu nadajnika wykorzystano tranzystory o 

innych parametrach. Pierwotnie, zastosowano tranzystor IRL6372. Był to tranzystor  

N-kanałowy z małą rezystancją kanału w stanie włączenia             . Jednak 

podczas kluczowania tranzystorów powstawały prądy skrośne sięgające w szczycie 

około 50 A. Efekt ten występował niezależnie od ustawionego czasu martwego 

przełączania kluczy. Przyczyna problemu była następująca: gdy tranzystor  

Q1B (rys. 5.2) był już wyłączony, a drugi (Q1A, rys. 5.2) aktualnie włączany, poprzez 

pojemność CGD-Q1B, na bramce tranzystora Q1B pojawiał się impuls napięciowy. 

Powodem ponownego włączenie tranzystora Q1B (IRL6372), było bardzo małe 

napięcie
35

 progowe                [23]. Rozwiązaniem problemu było użycie 

                                                 
34 Normalizowane względem prądu o częstotliwości f1=2,5 kHz. 
35 Jest to tranzystor, którym można sterować z napięcia        lub nawet       (ang. logic level). 

Częstotliwość f1=2,5 kHz f2=7,5 kHz f3=22,5 kHz 

Amplituda 0,00 dB -8,72 dB -21,14 dB 

Współczynnik kn 1,000 2,729 11,402 
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tranzystora CSD88537 o dużo większym                . Dodatkowo, element ten 

posiada wyjątkowo małe pojemności CGD i CGS [24], co dodatkowo minimalizuje 

możliwość powstania prądów skrośnych. 

 

5.1.2 Odbiornik sondy pomiarowej 

 Cewka odbiornika, podobnie jak uzwojenie nadawcze, została nawinięta na 

szablonie, którego wymiary zamieszczono w zał. 1. W celu określenia wymaganej 

indukcyjności cewki odbiorczej, postanowiono oprzeć się na istniejących już 

rozwiązaniach [1,7]. Na podstawie analizy literatury, postanowiono wykonać uzwojenie 

o indukcyjności               . Taka indukcyjność pozwala na uzyskanie dużej 

czułości wykrywacza metali [1]. Szacunkowo obliczona (korzystając z [15]) liczba 

zwojów wynosi        . Średnica drutu nawojowego w przypadku uzwojenia 

odbiornika nie jest krytyczna. Wybrano średnicę           , również bazując na 

informacjach zawartych w literaturze [1,7]. Zmierzone parametry rzeczywistej cewki 

wynoszą odpowiednio: indukcyjność            , rezystancja              . 

 

 

Rysunek 5.7. Schemat elektryczny odbiornika sondy. 

 

Cewka została nawinięta bifilarnie
36

, a następnie jej uzwojenia zostały 

połączone szeregowo zgodnie z układem przedstawionym na schemacie na rys. 5.7. 

Środkowy odczep cewki został podłączony do masy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 

sygnał przesyłany z odbiornika sondy  jest różnicowy, co zapewnia większą odporność 

sygnału na zakłócenia [25]. 

                                                 
36 Nawijania dwoma drutami na raz. 
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Do odebrania szerokiego pasma sygnałów (  –          ) został 

wykorzystany równoległy obwód rezonansowy ze znacznie pogorszoną dobrocią. 

Rezonans własny cewki odbiorczej występuje na częstotliwości                 . 

Aby zapewnić optymalną charakterystykę układu odbiorczego należało tą częstotliwość 

obniżyć do wartości około 15 kHz. Taką wartość przyjęto, aby wzmocnienie pasywnego 

układu odbiornika było większe na częstotliwościach    i    niż na częstotliwości   . 

Dzięki temu, zależność amplitudy zaindukowanych sygnałów w odbiorniku od 

częstotliwości będzie mniejsza (współczynniki skalujące k będą miały zbliżoną 

wartość). 

W celu zestrojenia odbiornika należało do wyjścia J1 (rys. 5.7) dołączyć 

przewód cewki, ponieważ posiada własne pojemności
37

 pasożytnicze. Obliczona 

wartość kondensatora wynosiła około             , co pozwoliło uzyskać 

                  . Opornik          pogarsza dobroć układu, tym samym 

poszerzając pasmo odbiornika.  

Rysunek 5.8. Znormalizowana charakterystyka amplitudowa odbiornika sondy. 

 

 Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa odbiornika została 

przedstawiona na rysunku 5.8. Symulacja została wykonana w programie LT Spice. 

Widać wyraźnie, że zysk odbiornika zmienia się w pasmie od            do 

           . Aby zapewnić jednakowy poziom odebranych sygnałów (na 

częstotliwościach f1, f2 oraz f3) pochodzących od przedmiotów metalowych, podczas 

cyfrowej obróbki danych, amplitudy odebranych sygnałów są odpowiednio 

                                                 
37 Zwykle jest to około         . 
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przetwarzane. Wyznaczono współczynniki ko f1, ko f2 oraz ko f3 (tabela 5.3), które są 

odwrotnościami wzmocnień (znormalizowanych względem   ) układu odbiornika. 

Dzięki przeskalowaniu sygnałów, wpływ nieliniowej charakterystyki odbiornika  

(rys. 5.8)  został zniwelowany. 

Tabela 5.3. Zysk odbiornika sondy. 

Częstotliwość f1=2,5 kHz f2=7,5 kHz f3=22,5 kHz 

Amplituda -20,34 dB -9,32 dB -5,60 dB 

Amplituda 

normalizowana 

względem f1 

0,00 dB 11,02 dB 14,74 dB 

Współczynnik ko 1,000 0,281 0,183 

 

5.1.3 Konstrukcja mechaniczna oraz równoważenie zespołu cewek 

 Konstrukcja mechaniczna sondy jest równie ważna (o ile nie ważniejsza) co 

konstrukcja układów elektronicznych urządzenia. Zespół cewek nadawczej i odbiorczej, 

powinien być odpowiednio usztywniony. Przykładowo, przesunięcie o jeden milimetr 

uzwojeń względem siebie, może spowodować zmianę amplitudy napięcia 

niezrównoważenia nawet o dwa rzędy wielkości. Sonda detektora metalu powinna być 

mocowana na dielektrycznym ramieniu, bez użycia elementów metalowych. 

Układy elektroniczne wykrywacza są połączone z sondą poprzez parowany 

kabel ekranowany. Jedna z trzech par przewodu jest wykorzystana jako linia 

przesyłowa różnicowego sygnału z odbiornika sondy pomiarowej. Pozostałe dwie pary, 

służą jako zasilanie nadajnika oraz sygnał sterujący cewką nadawczą. Mimo stosowania 

sygnału różnicowego odbiornika, poprzez pojemności przewodu pojawiają się 

przesłuchy od linii zasilania i sterowania nadajnikiem. Amplituda tych zakłóceń wynosi 

kilkaset mikrowoltów. Na tle amplitudy napięcia niezrównoważenia (która jest zwykle 

o dwa rzędy wielkości większa) zakłócenia od przesłuchów w przewodzie są pomijalne.  

Cewki zostały wstępnie zrównoważone i umieszczone w plastikowej obudowie. 

W celu uzyskania odpowiedniej sztywności mechanicznej, zespół cewek został zalany 



38 

 

chemoutwardzalną żywicą epoksydową
38

. Pozostawiono bez usztywnienia część cewki 

odbiorczej i poprzez empiryczne kształtowanie tego fragmentu uzwojenia, możliwe 

było  uzyskanie optymalnego zrównoważenia indukcyjnego sondy. Końcowe napięcie 

niezrównoważenia sondy udało się uzyskać na poziomie         .  

 

 

Rysunek 5.9. Zaprojektowana sonda detektora metali.  Elementy na rysunku: TX – uzwojenie 

nadawcze; RX – uzwojenie odbiorcze; A – dielektryczna żerdź do mocowania sondy;  

B – ekranowany przewód połączeniowy; C – złącze do pozostałych układów elektronicznych; D 

– plastikowa obudowa sondy; E – układ półmostka nadajnika; F – mocowanie przewodu 

poprzez dławnicę kablową; G – układ odbiorczy. 

 

Ostateczny wygląd sondy detektora przedstawia rys. 5.9 (nie zawiera dolnej 

części obudowy wraz z ekranem elektrostatycznym). 

 

                                                 
38 Epidian 53. Żywica o małym skurczu, dedykowana do zalewania układów elektronicznych. 
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5.2.  Układy kondycjonowania sygnału oraz filtry pasmowe 

Sygnał otrzymany wprost z odbiornika sondy pomiarowej należy odpowiednio 

przetworzyć. W cewce odbiornika indukuje się (oprócz sygnałów użytecznych) wiele 

harmonicznych oraz zakłócenia z otoczenia. Należało zatem dążyć do maksymalizacji 

stosunku sygnału do zakłóceń jeszcze przed próbkowaniem sygnału przez przetwornik 

analogowo-cyfrowy. W celu łatwiejszej analizy, układ podzielono na bloki 

funkcjonalne: 

 

Rysunek 5.10. Schemat blokowy układu filtracji i wzmacniania sygnałów.  Elementy na 

rysunku: UR – wejściowy wzmacniacz różnicowy; PW1, PW2 – przedwzmacniacze;  

BPF1, BPF2, BPF3 – filtry pasmowo-przepustowe, odpowiednio dla częstotliwości  

f1,f2 oraz f3; WKF1, WKF2, WKF3 – wzmacniacze końcowe;  

PGAF1, PGAF2, PGAF3 – wzmacniacze o programowalnym wzmocnieniu.  
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5.2.1 Stopień wejściowy  

 Jako odbiornik różnicowego sygnału wejściowego wykorzystano wzmacniacz 

różnicowy [25]. Na wejściu wzmacniacza UR mogą pojawiać się różne amplitudy 

napięć. Amplituda niezrównoważenia odbiornika (kilkanaście miliwoltów) może 

wzrosnąć nawet o dwa rzędy wielkości przy zbliżaniu obiektu metalowego do zespołu 

cewek pomiarowych.  Poszerzenie strefy przejściowej układu jest więc niezbędne. Na 

podstawie pomiarów skonstruowanej sondy zmierzono, że przy normalnej pracy, 

amplitudy sygnałów z odbiornika sondy są nie większe niż         . Był to 

podstawowy parametr wyjściowy do obliczeń wartości elementów wzmacniacza. 

 

Rysunek 5.11. Schemat elektryczny stopnia wejściowego (część załącznika 4). Elementy o 

wartościach oznaczonych NL są nie montowane w końcowym układzie. 

 

Zaprojektowany układ różnicowy (rys. 5.11) to konstrukcja ze źródłem 

prądowym w emiterach tranzystorów Q1 i Q2 [25]. Prąd przepływający przez źródło 

prądowe z tranzystorem Q3, wynosi               . Zmierzona strefa przejściowa 

wynosi około       . Stwierdzono, że przy normalnej pracy i poprawnym 

użytkowaniu nie dochodzi do przesterowania stopnia wejściowego. Wzmocnienie 
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różnicowe napięciowe układu wynosi           . Parametr CMRR (ang. Common-

Mode Rejection Ratio - CMRR) został zmierzony i wyniósł      .  

Układ PW1 oraz PW2 z rys. 5.10, stanowią dwa wzmacniacze odwracające. 

Pierwszy z nich, oparty na U1A to wtórnik odwracający (rezystancja wyjściowa 

wzmacniacza różnicowego jest stosunkowo duża, wynosi               ) 

(           ). Drugi wzmacniacz (U1B, rys. 5.11) posiada wzmocnienie  

           . Każdy z układów w stopniu wejściowym pełni również rolę filtru 

dolnoprzepustowego pierwszego rzędu. Dzięki temu, tłumione są 

wysokoczęstotliwościowe zakłócenia. Częstotliwości graniczne filtrów wynoszą 

odpowiednio                                 .  

W celu przeprowadzenia dalszych analiz, konstruktor niniejszego urządzenia 

wprowadził współczynnik sygnału do nieużytecznych harmonicznych SHR (ang. Signal 

to Harmonics Ratio – SHR). Użycie pojęcia SNR (ang. Signal to Noise Ratio – SNR) 

byłoby w tym przypadku niewłaściwe, ponieważ zakłócenia mają charakter 

deterministyczny. 

 

 

Rysunek 5.12. Przebieg napięcia za stopniem wejściowym odbiornika (wyjście 

wzmacniacz operacyjnego U1B, rys. 5.11). 
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Rysunek 5.13. Widmo napięcia za układami wejściowymi (wyjście wzmacniacz operacyjnego 

U1B, rys. 5.11). 

 

Rysunek 5.12 przedstawia wzmocniony przebieg napięcia niezrównoważenia 

sondy detektora. Po podzieleniu wartości międzyszczytowej przez wzmocnienie stopnia 

wejściowego (GR, GB1 oraz  GB2), otrzymujemy  wartość około         amplitudy 

niezrównoważenia bezpośrednio z sondy pomiarowej.  

Na rys. 5.13 widać amplitudę składowych harmonicznych sygnału. Gdyby 

chcieć bezpośrednio próbkować przebieg napięcia (oscylogram z rys. 5.12) z wyjścia 

wzmacniacza operacyjnego U1B (rys. 5.11), sygnały użyteczne miałyby niewielkie 

amplitudy na tle dużych zakłóceń. Ze względu na małą wartość współczynnika SHR 

wymagana jest więc odpowiednia filtracja sygnałów. 

Tabela 5.4. Stosunek SHR sygnałów. 

Częstotliwość f1=2,5 kHz f2=7,5 kHz f3=22,5 kHz 

SHR -33,92 dB -14,72 dB -18,65 dB 

           39 -26,55 dB -15,31 dB -9,62 dB 

 

Tabela 5.4 przedstawia parametry stosunku sygnału do zakłóceń. Do obliczenia 

SHR, przyjęto wartość maksymalnej amplitudy zakłóceń (znajdującej się na 

                                                 
39 Oznaczenie         , wybrano ze względu na to, że zakłócenia (harmoniczne) są oddalone od 

sygnałów użytecznych o        . 
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częstotliwości 10 kHz) oraz amplitudę sygnału użytecznego. Natomiast parametr 

           jest to stosunek amplitudy sygnału użytecznego, oraz amplitudy 

największego, sąsiadującego prążka zakłóceń. Przy filtracji pasmowo-przepustowej 

właśnie te, najbliżej sąsiadujące prążki, narzucają wymagania na charakterystykę 

amplitudową filtru.  

 

5.2.2 Filtry pasmowe 

 W poprzednim podpunkcie przedstawiono, że filtracja trzech sygnałów na 

częstotliwościach f1, f2 oraz f3 jest niezbędna. W projekcie postanowiono użyć 

kaskadowo połączonych filtrów pasmowo-przepustowych drugiego rzędu. Są to 

struktury z wielokrotnym sprzężeniem zwrotnym (ang. Multiple FeedBack – MFB) 

[26]. Stwierdzono, iż nie potrzeba stosować filtrów o bardzo wąskim pasmie 

przepustowym. Główny nacisk położono na tłumienie częstotliwości w sąsiedztwie 

sygnału użytecznego, a dokładniej harmonicznych            , gdzie     to 

częstotliwość przepustowa filtru pasmowo-przepustowego. Na podstawie danych w 

tabeli 5.4, założono, że każdy kanał filtracyjny powinien wprowadzać tłumienie na 

częstotliwościach             wynoszące około      . Projektowanie filtrów oparto 

na uproszczonych wzorach [27]. W celu potwierdzenia obliczeń wykonano symulacje 

komputerowe w programie LT Spice
40

. Z obliczeń oraz symulacji wynika, że do 

uzyskania założonych parametrów należy  użyć czterech szeregowo połączonych 

filtrów drugiego rzędu. 

Do budowy układów użyto dobrej jakości kondensatorów COG [26,27]. 

Współczynnik temperaturowy elementów z tym dielektrykiem wynosi około        

(ang. parts per milion), co dla kondensatorów jest bardzo dobrą wartością. Dzięki temu, 

charakterystyki filtrów będą mało zależne od zmian temperatury. Również należy 

stosować precyzyjne oporniki o tolerancji 1 %. Nawet niewielkie rozrzuty wartości, 

mogą bardzo negatywnie wpłynąć na parametry filtru
41

. Szczegółowy schemat 

elektryczny przedstawiono w zał. 4. Filtry projektowano aby wzmocnienie w pasmie 

przepustowym wynosiło          . Postanowiono również uzyskać takie same 

                                                 
40 Pliki z symulacjami dostępne są na załączonej płycie CD-ROM. 
41 Jak np. przesunięcie częstotliwości środkowej filtru. 
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szerokości pasm przepustowych filtrów, tj.:                             . Takie 

rozwiązanie prowadzi do następujących korzyści: 

 opóźnienie grupowe filtrowanych sygnałów będą teoretycznie jednakowe. Ma to 

znaczenie, przy obróbce danych w czasie rzeczywistym, 

 do zmiany częstotliwości środkowej filtru, wystarczy inna wartości jednego  

opornika [27] w każdym stopniu. 

Pierwszy prototypowy układ filtrów został zbudowany z użyciem wzmacniaczy 

operacyjnych TL074 jako U2 i U3 oraz TL084 jako U4. Dużym mankamentem tego 

rozwiązania był jednak pobór prądu. Zespół filtrów pobierał około       z każdej 

gałęzi zasilania. Była to wartość nieakceptowalna, ponieważ zbyt duży pobór prądu 

skraca czas pracy urządzenia przy zasilaniu bateryjnym.  

Konieczne było użycie wzmacniaczy operacyjnych o mniejszym prądzie 

spoczynkowym ICC. Bardzo ważne jest zastosowanie elementów o odpowiednich 

parametrach [26]. Im filtr ma wyższą częstotliwość przepustową oraz większą dobroć, 

tym potrzeba szybszego wzmacniacza operacyjnego. Szybkie wzmacniacze operacyjne 

posiadają źródło prądowe z większym prądem wyjściowym, co skutkuje większym 

prądem spoczynkowym. Wybrane zostały następujące układy
42

: 

 (f1=       ) U2 – ADA4096: 

 pobór prądu
43

            

 Sleew Rate            , 

 pasmo przenoszenia             

 (f2=       ) U3 – ADA4091: 

 pobór prądu             

 Sleew Rate             , 

 pasmo przenoszenia             

 (f3=        ) U4 – AD8567: 

 pobór prądu             

 Sleew Rate          , 

 pasmo przenoszenia             

                                                 
42 W nawiasach podano częstotliwość kanału filtracyjnego, w którym użyto danego układu. 
43 Wartość podana dla pojedynczego wzmacniacza operacyjnego. 
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Wszystkie układy filtrów z ww. układami scalonymi zostały najpierw 

komputerowo zasymulowane
44

. Po przeprowadzeniu symulacji stwierdzono, że każdy 

użyty wzmacniacz operacyjny, posiada bezpieczny margines fazy. Gwarantuje to 

stabilność (m.in. brak wzbudzeń) filtrów.  

Po zastosowaniu nowych elementów (ADA4096, ADA4091 oraz AD8567) 

pobór prądu zmalał do       w każdej z gałęzi zasilania, co jest  zadowalającym 

wynikiem. Skonstruowany układ zachowuje się zgodnie z przewidywaniami oraz 

wszystkie filtry (zawierające wzmacniacze operacyjne) są stabilne. 

 

 

Rysunek 5.14. Charakterystyka filtru pasmowo-przepustowego. Częstotliwość środka pasma 

przepustowego wynosi f1=       . 

 

Rysunek 5.15. Charakterystyka filtru pasmowo-przepustowego. Częstotliwość środka pasma 

przepustowego wynosi f2=       . 

 

                                                 
44 Pliki z symulacjami dostępne są na załączonej płycie CD-ROM. 
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Rysunek 5.16. Charakterystyka filtru pasmowo-przepustowego. Częstotliwość środka pasma 

przepustowego wynosi f3=        . 

Każdy z filtrów wymagał jednorazowego strojenia. Należało „przesuwać” 

charakterystykę filtru, tak aby największe wzmocnienie układu występowało na 

zaplanowanej częstotliwości sygnału użytecznego. Podczas strojenia podłączono (do 

niepodłączonego wyprowadzenia opornika R8 z rys. 5.17) generator sygnału 

sinusoidalnego o częstotliwości pasma przepustowego, a następnie mierzono amplitudę 

na wyjściu wzmacniacza U2A. 

 

Rysunek 5.17. Schemat elektryczny pojedynczego filtru pasmowego (część zał. 4). 

 

Przykładowo, do ustalenia częstotliwości przepustowej pierwszego filtru 

(f1=       , rys. 5.17), opartego na wzmacniaczu operacyjnym U2A, należało dobrać 

szeregowo połączone opornik R15 i R20. W pierwszej kolejności, wmontowano 

opornik R15 o mniejszej wartości niż wynikający z obliczeń (obliczona wartość 

wynosiła 3,4   , a wmontowano element o wartości 3,0   ). Następnie, empirycznie 
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dobierano wartość
45

 R20 (dodatkowo oznaczona „*”, rys. 5.17). W przypadku tego 

układu, opornik R20 ma wartość 470  . Następnie oporniki o tak ustalonych 

parametrach należy wmontować we wszystkich czterech, kaskadowo połączonych 

filtrach (opartych na układach U2B, U2C oraz U2D, zał. 4). Podobnemu strojeniu 

należy poddać pozostałe dwa kanały:            oraz            . 

 

Tabela 5.5. Wartości wzmocnienia filtrów na charakterystycznych 

częstotliwościach. 

Kanał pierwszy,  fPB1 = f1 = 2,5 kHz 

Częstotliwość f1 – 2,5 kHz = 0 Hz f1=2,5 kHz f1 + 2,5 kHz = 5,0 kHz 

Wzmocnienie za 

filtrem 
     38,4 dB 10,9 dB 

Tłumienie filtru
46

, 

zmierzone 
     0,0 dB 27,5 dB 

Tłumienie filtru, 

symulowane 
     0,0 dB 28,4 dB 

Kanał drugi,  fPB2 = f2 = 7,5 kHz 

Częstotliwość f2 – 2,5 kHz = 5,0 kHz f2=7,5 kHz f2 + 2,5 kHz = 10,0 kHz 

Wzmocnienie za 

filtrem 
-2,0 dB 37,6 dB 5,9 dB 

Tłumienie filtru, 

zmierzone 
39,6 dB 0,0 dB 31,7 dB 

Tłumienie filtru, 

symulowane 
45.8 dB 0,0 dB 34,0 dB 

Kanał trzeci,  fPB3 = f3 = 22,5 kHz 

Częstotliwość f3 – 2,5 kHz = 20,0 kHz f3=22,5 kHz f3 + 2,5 kHz = 25,0 kHz 

Wzmocnienie za 

filtrem 
~ -5,0 dB 33,3 dB ~ -0,2 dB 

Tłumienie filtru, 

zmierzone 
~ 38,3 dB 0,0 dB ~ 33,5 dB 

Tłumienie filtru, 

symulowane 
41,8 dB 0,0 dB 35,4 dB 

 

Rys. 5.14, 5.15 oraz 5.16 przedstawiają analizy rzeczywistych filtrów 

pasmowych. Jest to pomiar charakterystyki wraz ze wzmocnieniem stopnia 

wejściowego (zgodnie z rys. 5.10, są to UR, PW1 oraz PW2). Zmierzone 

                                                 
45 W praktyce, zamiast rezystora stałego posłużono się helitrimem. Po osiągnięciu żądanych parametrów 

filtru, mierzono rezystancję ustawioną na potencjometrze i dobierano opornik o najbliższej wartości.  
46 Normalizowane względem wzmocnienia środka pasma przepustowego. 
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charakterystyki bardzo dobrze odwzorowują komputerowe symulacje w LT Spice
47

, co 

potwierdza słuszność przyjętej metodyki. 

Charakterystyka z rys. 5.16 zbliżając się do poziomu      nieoczekiwanie 

zmienia swój przebieg (pochodna charakterystyki gwałtownie zbiega do zera). Jest to 

jednak efekt związany z parametrami sprzętu wykorzystanego do pomiarów filtrów. 

Postanowiono graficznie wyznaczyć przewidywany przebieg tej charakterystyki 

(czerwona, przerywana linia na rys. 5.16). W ten sposób, wyznaczono w przybliżeniu 

tłumienie filtru dla        i         

W tabeli 5.5 przedstawiono zmierzone oraz zweryfikowane symulacyjnie 

wzmocnienia filtrów. Można wnioskować, iż wyniki symulacji niewiele różnią się od 

pomiarów rzeczywistych układów. Spełnione zostały również założenia narzucone na 

charakterystyki filtrów. Występują jednak pewne niewielkie różnice w tłumieniach 

układów. Dzieje się tak z kilku powodów: 

 prosty model elementów, wykorzystywany w symulacjach, może być 

niedokładny dla wyższych częstotliwości. Szczególnie przy dużych dobrociach 

filtrów, 

 skończona rozdzielczość amplitudowa sprzętu pomiarowego nie pozwala na 

pomiar bardzo małych amplitud sygnałów za układem filtrowania, 

 przedłużenie liniowego odcinka, przedstawionego na rys. 5.13c, nie 

odwzorowuje dokładnego przebiegu charakterystyki. 

Tabela 5.6. Właściwości filtrów pasmowych. 

Częstotliwość f1=2,5 kHz f2=7,5 kHz f3=22,5 kHz 

       779 Hz 810 Hz 830 Hz 

tgd
48

 710  s 725  s 708  s 

Qf 3,2 9,3 27,1 

Współczynnik kf 1,000 1,095 1,793 

 

Wzmocnienie sygnałów za filtrami pasmowymi, powinno być jednakowe dla 

wszystkich kanałów. Jednak, w przypadku zaprojektowanego układu, występują pewne 

rozbieżności. Główną ich przyczyną są różne wzmocnienia pasma przepustowego 

                                                 
47 Pliki z symulacjami dostępne są na załączonej płycie CD-ROM. 
48 Wartość opóźnienia grupowego została uzyskana symulacyjnie. 
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kanałów filtracyjnych. Jak wynika z danych w tabeli 5.5, różnice wzmocnień nie są 

duże. Zamiast korygować wzmocnienie kanałów sprzętowo, postanowiono wprowadzić 

współczynniki korekcyjne      ,       oraz       (tabela 5.6) podobnie jak w p. 5.1.1 i  

p. 5.1.2. W tabeli 5.6 zamieszczono również zmierzone pasma przepustowe filtrów  

(      ) i opóźnienia grupowe kanałów filtracyjnych (tgd). Na podstawie otrzymanego 

opóźnienia grupowego można wnioskować, że czasy propagacji sygnałów f1, f2 oraz f3  

przez poszczególne układy filtracyjne powinny być bardzo zbliżone. 

 

5.2.3 Stopień wyjściowy 

 Zaprojektowany stopień wyjściowy (na rys. 5.10 są to układy WKF1, WKF2 

oraz WKF3) pełni dwie role: 

 wyrównuje amplitudy sygnałów po wyjściu z filtrów pasmowych (rys. 5.10), 

 programowalne wzmacniacze operacyjne (ang. Programmable Gain Amplifier – 

PGA) wzmacniają końcowy (przefiltrowany) sygnał, według potrzeb 

użytkownika (na rys. 5.10 są to układy PGAF1, PGAF2 oraz PGAF3). 

 

Wzmacniacze oparte na układzie U5 – MC34074 (zał. 4) służą do normalizacji 

sygnałów poddanych filtracji. Jako wzmacniacze PGA, zostały użyte układy MCP6S21. 

Zostały one wytypowane z kliku powodów: 

 szeroki zakres dostępnych wzmocnień,                         

*                          + 
 

 
, 

 łatwa komunikacja z układem poprzez szeregowy interfejs SPI (ang. Serial 

Peripheral Interface - SPI) , 

 niski prąd          [28]. 

 

Bierne sygnały niezrównoważenia sondy (bez obecności materiału metalowego 

w pobliżu cewek  pomiarowych) przychodzące z kanałów filtracyjnych f1, f2 oraz f3  

maja różne amplitudy. Należy je odpowiednio znormalizować, aby efektywnie 

wykorzystać zakres napięć wejściowych przetwornika analogowo-cyfrowego. Pierwszy 

stopień (układy WKF1, WKF2, WKF3 – rys. 5.10)  normalizuje amplitudy 

niezrównoważenia do poziomu około         . Następnie, sygnały o wspomnianej 

amplitudzie są wzmacniane przez układy PGA (rys. 5.10). Dzięki temu, istnieje 
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możliwość programowego ustalenia amplitud sygnałów, które są podawane na wejście 

przetwornika analogowo-cyfrowego. 

Zalecanym napięciem niezrównoważenia sondy, które powinno się pojawić na 

przetworniku ADC to     ⁄ , gdzie     jest to zakres przetwarzania przetwornika. Taka 

amplituda pozwala na uzyskanie dużej czułości urządzenia oraz szerokiego zakresu 

pomiarowego.  

W przypadku, gdy urządzenie pracuje w obecność niechcianych przedmiotów 

metalowych
49

, amplituda sygnału niezrównoważenia może się znacząco zmienić 

(najczęściej wzrasta). Wówczas, konieczne jest dobranie stosownego wzmocnienia 

bloków PGA. Ustawienie wzmocnienia wzmacniaczy programowalnych leży w gestii 

użytkownika.  

Tabela 5.7. Wzmocnienie wzmacniaczy końcowych. 

Częstotliwość f1=2,5 kHz f2=7,5 kHz f3=22,5 kHz 

Wzmocnienie         
 

 
     

 

 
      

 

 
 

Współczynnik kW                   

 

Tabela 5.7 przedstawia wzmocnienia wzmacniaczy poprzedzających układy 

PGA (rys. 5.10). Dostosowanie amplitud sygnałów (wzmocnienia układów WKF1, 

WKF2, WKF3) niesie za sobą konieczność wprowadzenia przeskalowań podczas 

obróbki danych. Jest to analogiczny zabieg jak w przypadku p. 5.2.2. 

5.3 Przetwornik analogowo-cyfrowy 

Przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) zajmują wśród układów 

elektronicznych szczególne miejsce. Stanowią ogniwo pośredniczące między dziedziną 

elektroniki analogowej, a dziedziną cyfrową (dyskretną). W ten sposób, sygnały 

analogowe są przekazywane w postaci umożliwiającej ich transmisje i przetwarzanie 

metodami obróbki cyfrowej. 

Przy wyborze konkretnego układu ADC kierowano się głównie dwoma 

parametrami: częstotliwością próbkowania    oraz rozdzielczością amplitudową (ilość 

                                                 
49 Dobrym przykładem są metalowe zbrojenia budynków. 
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bitów N). Przetwornik ADC powinien również posiadać co najmniej trzy oddzielne 

kanały (próbkujące w czasie rzeczywistym).  

W niniejszym projekcie, częstotliwość próbkowania    teoretycznie powinna 

wynosić co najmniej                50. Jednak w rzeczywistym systemie, 

konieczne jest zastosowanie przetwornika analogowo-cyfrowego ze znacznie większą 

częstotliwością   . Nadpróbkowanie [17] pozwala w łatwy sposób unikać zniekształceń 

aliasingowych (nie potrzeba stosować filtrów antyaliasingowych o dużych   

dobrociach) [17]. 

Jak już wspomniano, zmiany amplitudy napięcia odbiornika, wywołane 

obecnością przedmiotu metalowego w obrębie sondy pomiarowej są stosunkowo małe 

(nawet na poziomie pojedynczych miliwoltów). Należy więc użyć przetwornika ADC o 

wysokiej dynamice wejściowej. Ze względu na prototypowy charakter urządzenia, 

postanowiono wykorzystać przetwornik z co najmniej 16-bitową rozdzielczością 

amplitudową. Pozwoli to na uzyskanie bardzo dużej czułości urządzenia. 

W niniejszym projekcie, użyto precyzyjnego przetwornika firmy Texas 

Instruments – ADS1274. Wybór układu wynika z bardzo dobrych parametrów 

przetwornika ADC [29]: 

 jest to nowoczesny układ analogowo-cyfrowy wykorzystujący modulator   , 

 częstotliwość próbkowania wynosi    
    

   
 
     

   
          , gdzie      

jest częstotliwością rezonatora kwarcowego. Całe pasmo, zawierające 

częstotliwości sygnałów f1, f2 oraz f3 , może zostać spróbkowane, bez zjawiska 

aliasingu (pod warunkiem stosowania odpowiedniej filtracji 

dolnoprzepustowej) [17], 

 układ posiada cztery (z czego wykorzystywane są trzy)  niezależne kanały, 

próbkujące w czasie rzeczywistym, 

 wysoka rozdzielczość amplitudowa przetwornika,      bity, 

 liniowe przenoszenie fazy w całym pasmie (ang. zero phase response), 

 ten sam moment próbkowania dla wszystkich kanałów (kanały są ze sobą 

zsynchronizowane), 

 różnicowe wejście przetwornika, 

 układ posiada cyfrowy (wyjściowy) filtr dolnoprzepustowy, 

 wysyłanie danych z układu odbywa się poprzez interfejs SPI. 

                                                 
50 Jest to wyłącznie założenie teoretyczne, związane z częstotliwością Nyquista [6].   
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Do niekorzystnych właściwości układu ADS1274 można zaliczyć: 

 duży prąd spoczynkowy, typowo wynoszący                      

                  , 

 kłopotliwy montaż. Układ posiada duży kontakt termoprzewodzący  

(ang. thermal pad) wymagający lutowania rozpływowego. 

Należy zwrócić uwagę na istotny fakt, iż mimo bardzo dużej, 24-bitowej 

rozdzielczości, układ osiąga katalogowo
51

 stosunek sygnału do szumu  

              . Dla idealnego przetwornika analogowo-cyfrowego, stosuje się 

wzór [31]: 

                            (5.5) 

gdzie: N – liczba bitów przetwornika analogowo-cyfrowego.  

Dla      bity z (5.5) otrzymujemy                , co jest wartością o       

wyższą niż gwarantowany        .W praktyce, układ ADS1274 osiąga rozdzielczość 

amplitudową wynoszącą około 17 bitów. Formuła (5.5) może być tylko stosowana jako 

przybliżenie.  

Podczas projektowania układu przetwornika analogowo-cyfrowego 

przedstawionego na schemacie elektrycznym w zał. 6 kierowano się głównie 

zaleceniami producenta [29, 30]. Producent zaleca użycie układów THS4521 

(wzmacniacze operacyjne z wyjściem różnicowym) zamieniających asymetryczny 

sygnał przychodzący od bloku wzmacniaczy PGA, na napięcie różnicowe podawane 

bezpośrednio na wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego. Dodatkowo, układy te 

pełnią rolę buforów wejściowych, zabezpieczając wejście przetwornika ADC przed zbyt 

wysokim napięciem, mogącym uszkodzić precyzyjny układ. 

Ważnym zagadnieniem w prezentowanym układzie jest zapewnienie napięcia 

zasilającego spełniającego rygorystyczne wymagania. Nie powinno się używać 

przetwornic impulsowych bezpośrednio zasilających przetwornik analogowo-cyfrowy. 

Tętnienia występujące przy takim typie zasilania, mogą przenikać do wnętrza układu i 

zakłócać pracę precyzyjnych podzespołów analogowych. Warto zaznaczyć, że wybrany 

przetwornik analogowo-cyfrowy wymaga aż trzech, różnych napięć zasilania. Dla 

bezpieczeństwa, zastosowano bezpieczniki polimerowe (na schemacie elektrycznym z 

zał. 6 są to F1, F2, F3 oraz F4) w każdej z gałęzi zasilania. 

                                                 
51 Jest to również zależne od trybu pracy układu ADS1274 [29]. 
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Konieczne jest odprzęgnięcie każdego wyprowadzenia zasilania układu 

scalonego. Wszystkie kondensatory blokujące zasilanie powinny być typu MLCC [29]. 

Dodatkowo, na liniach zasilających układy cyfrowe oraz bufory wejściowe i wyjściowe 

zamontowano szeregowy dławik, posiadający dużą impedancję dla wysokich 

częstotliwości. Element indukcyjny pomaga w filtracji zasilania przy skokowych 

zmianach prądu płynącego przez gałęzie zasilające układów cyfrowych. 

 

 

Rysunek 5.18 Badanie jednego kanału przetwornika ADC: wejście różnicowe zwarte. 

 

 

Rysunek 5.19 Badanie jednego kanału przetwornika ADC: sygnał sinusoidalny podany na 

wejście:                            . 
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Rysunek 5.20 Badanie jednego kanału przetwornika ADC: sygnał sinusoidalny podany na 

wejście:                             . 

 

Po wstępnym uruchomieniu układu, przetestowano przetwornik analogowo-

cyfrowy poprzez obliczenie widma amplitudowego sygnału spróbkowanego dla kliku 

przypadków. Wyniki eksperymentu przedstawiają rysunki 5.18, 5.19 oraz 5.20. 

Zależności te otrzymano w następujący sposób: 

1. płytka z układem ADC została podłączona do mikrokontrolera (została użyta 

płytka ewaluacyjna STM32F4Discovery), 

2. mikrokontroler zbierał          próbek z przetwornika, 

3. następnie mikrokontroler wysyłał wszystkie dane (próbki z ADC) interfejsem 

USART, 

4. konwerter USART – USB (oparty na kości FTDI FT232RL) przesyłał dane 

do komputera PC, 

5. odebrano 400 próbek (sygnału analogowego) wykorzystując środowisko 

MATLAB i wykonano potrzebne obliczenia. 

            
    

 
     (5.6) 

Zakres przetwarzania przetwornika wynosi            . Do takiej wartości 

były normalizowane widma, przedstawione na rysunku.  Widmo z rys. 5.18 powstało 

przy zwarciu
52

 wejścia różnicowego przetwornika. Średni poziom tła szumów znajduje 

                                                 
52 W tym wypadku, oba wyprowadzenia wejścia różnicowego, zostały dołączone do napięcia 

referencyjnego układu           . 
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się na poziomie               . Zysk przetwarzania FFT (ang. Fast Fourier 

Transform – FFT), wynosi            (na podstawie (5.6) [17, 31]). Rzeczywisty 

SNR zastosowanego przetwornika analogowo-cyfrowego wynosi około:  

                            . Producent, dla ADC pracującego w tym 

projekcie, podaje minimalny SNR na poziomie               . Charakterystyki 

(dla wejścia zwartego) przedstawione w nocie katalogowej [29] również potwierdzają 

poprawną pracę przetwornika. 

Przy dalszym testowaniu (rys. 5.19 oraz 5.20), na wejście bufora U4 przyłożono 

przebieg sinusoidalny z generatora DDS (ang. Direct Digital Synthesis – DDS). 

Zgodnie z oczekiwaniami, pojawił się prążek główny o odpowiedniej amplitudzie. 

Niespodzianką był natomiast szereg harmonicznych, widocznych na niższych 

częstotliwościach. Prążki zaczynające się od        , powtarzają się, ze zmniejszoną 

amplitudą co około      . Jednak są to wyłącznie produkty generatora funkcyjnego
53

 i 

przypuszczalnie mogą być to obrazy aliasingowe częstotliwości próbkowania DDS.  

             
  

    
     (5.7) 

gdzie: BW -  szerokość analizowanego pasma. 

Należy pamiętać, że końcowo analizujemy trzy oddzielne wąskie
54

 pasma: 

                       oraz            . Cyfrowe przetwarzanie 

ograniczonego zakresu częstotliwości znacząco zwiększa SNR (5.7) [31].  

5.4 Projekt układów zasilania oraz systemu mikroprocesorowego 

System cyfrowy wraz z układami zasilania są to ostatnie, niezbędne elementy do 

stworzenia projektu kompletnego wykrywacza metali.  

Omawiany podrozdział zawiera opis systemu mikroprocesorowego, który ma za 

zadanie kontrolować całe urządzenie oraz przeprowadzać cyfrową obróbkę danych. W 

dalszej części p. 5.4 omawiane są zagadnienia związane z zasilaniem urządzenia. 

Prezentowany detektor metali jest precyzyjnym systemem analogowo-cyfrowym, z tego 

względu zasilanie poszczególnych bloków systemu nie jest zagadnieniem łatwym.  

                                                 
53 Rigol DG1011. 
54 Cyfrowo analizowane są pojedyncze prążki. 
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5.4.1 Wybór mikrokontrolera 

 Mikrokontroler użyty w niniejszym projekcie jest odpowiedzialny za: 

 nadzorowanie pracy systemu, 

 komunikację ze wszystkimi peryferiami systemu wykrywacza metali, 

 włączanie napięć zasilających układy analogowe, 

 obróbkę danych zebranych z przetwornika analogowo-cyfrowego, 

 komunikację z użytkownikiem, za pomocą klawiatury oraz wyświetlacza 

graficznego. 

 

Na wybór konkretnego układu wpłynęło kilka czynników. Mając na uwadze 

założenia niniejszej pracy, układ musiał mieć możliwość wykonywania 

skomplikowanych obliczeń w czasie rzeczywistym oraz jednoczesnej komunikacji z 

użytkownikiem. Moc obliczeniowa układu, powinna pozwalać na rachunki w 

arytmetyce zmiennoprzecinkowej
55

 (ang. Floating Pont Unit – FPU). Wymagania te 

spełniają układy z rdzeniami ARM. Mikrokontroler zastosowany w niniejszym 

projekcie, jest to produkt firmy STMicroelectronics – STM32F407VGT6.  

 

Procesor ten, posiada następującą (skróconą) specyfikację: 

 rdzeń z rodziny ARM, 32-bitowy Cortex™-M4, 

 maksymalna częstotliwość taktowania             , 

 pamięć flash o rozmiarze     , 

 16 strumieni DMA (ang. Direct Memory Access), 

 wiele trybów PWM (ang. Pulse Width Modulation), w tym możliwość generacji 

dwóch sygnałów w przeciwfazie, zawierających czasy martwe., 

 bardzo duża liczba portów GPIO (ang. General Purpose Input/Output), 

 dwa zegary 32-bitowe oraz dwanaście zegarów 16-bitowych, 

 przetworniki ADC oraz DAC, 

 bardzo dobry stosunek wydajności do ceny. Przez wydajność rozumiano moc 

obliczeniową oraz liczbę integrowanych peryferii układu,  

 obudowa typu SMD LQFP100
56

. 

                                                 
55 Zapis zmiennoprzecinkowy pojedynczej precyzji -  liczby zapisane na 32 bitach. 
56 Najmniejsza obudowa w rodzinie procesorów STM32F4. 
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Przedstawiony mikrokontroler został wybrany z dużym zapasem, zarówno 

pojemności pamięci jak i mocy obliczeniowej. Takie podejście jest dopuszczalne  

(a nawet zalecane) przy budowie prototypu urządzenia.  

 

 

 

Rysunek 5.21. Schematyczne przedstawienie wykorzystywanych peryferiów procesora. 

Dodatkowymi argumentami, przemawiającymi za użyciem procesora STM32F407, są: 

1. projektant urządzenia był już dobrze zaznajomiony z rodziną  

procesorów STM32, 

2. tanie zestawy ewaluacyjne serii STM32F4Discovery, pozwalają na bardzo 

łatwe prototypownie systemu cyfrowego, 

3. dostępne są gotowe biblioteki do obsługi m.in. wyświetlaczy graficznych, 

4. możliwość implementacji prostego systemu operacyjnego np. RTX Real-

Time Operating System, 

5. sprzętowa obsługa obliczeń FPU
57

, 

6. biblioteki z funkcjami do obróbki DSP są dostarczane przez producenta 

mikrokontrolera. 

                                                 
57 Dodawanie i odejmowanie wykonywane są w jednym cyklu zegarowym. Mnożenie w trzech, a 

dzielenie i pierwiastek kwadratowy w szesnastu cyklach [34]. 
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Do układu STM32F407 producent dostarcza szczegółowe noty katalogowe oraz 

instrukcje użytkownika. Dostępne są również narzędzia ułatwiające podstawową 

konfigurację układu. 

Wytypowany mikrokontroler oferuje bardzo dużą liczbę zintegrowanych 

peryferiów. W niniejszym projekcie, wykorzystano tylko część bogatego wyposażenia 

układu U3 – STM32F407 (schemat elektryczny zawiera zał. 8). Zastosowane bloki 

mikrokontrolera obrazuje rys. 5.21.  

Do obsługi klawiatury sześcioprzyciskowej wykorzystano linie GPIO pracujące 

w trybie wejściowym. Podobnie, linie wyjściowe sterownika włączają i wyłączają 

odpowiednie napięcia zasilające.  

Wewnętrzny przetwornik ADC mikrokontrolera służy do pomiaru napięcia 

baterii zasilającej urządzenie
58

. Natomiast przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC) 

służą do generacji sygnału dla toru audio oraz kontroli napięcia zasilającego  

nadajnik (5.9).  

Do komunikacji z programowalnymi wzmacniaczami PGA (por. p. 5.3.3) oraz 

precyzyjnym przetwornikiem analogowo-cyfrowym (por. p. 5.3) wykorzystano 

interfejsy SPI. Poprzez interfejs FSMC (ang. Flexible Static Memory Controller) 

następuje komunikacja z wyświetlaczem LCD. Dodatkowo wyprowadzono port 

USART, który może służyć do komunikacji z komputerem klasy PC. 

Odpowiednio skonfigurowany modulator PWM, steruje układem półmostka w 

nadajniku sondy pomiarowej.  

 Istnieje możliwość dalszego rozwoju systemu wykrywacza metali. Zastosowany 

mikrokontroler jest w stanie wykonywać znacznie bardziej złożone operacje. Jednak w 

niniejszym projekcie postanowiono przedstawić podstawową funkcjonalność systemu. 

5.4.2 Interfejs użytkownika 

Do komunikacji z użytkownikiem wykorzystano następujące moduły: 

 klawiatura sześcioprzyciskowa (przyciski LEFT, RIGHT, UP, DOWN, OK 

CENCEL), 

 wyświetlacz LCD TFT (ang. Thin Film Transistor - TFT) o rozdzielczości 

320x240 pikseli, 

 sygnalizator akustyczny. 

                                                 
58 Zbyt głębokie rozładowanie ogniwa, może doprowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora. 
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W niniejszym projekcie, każdy przycisk klawiatury jest podłączony do jednej linii 

GPIO. Nie stosowano multipleksowania, ze względu na dużą liczbę dostępnych portów 

mikrokontrolera 

Wyświetlacz LCD posiada oznaczenie producenta HY32C. Jest to układ oparty 

na popularnym sterowniku SSD1289. Moduł HY32C posiada również 

(niewykorzystywany) ekran dotykowy.  

Do sygnalizacji akustycznej wykrycia obiektów metalowych, wykorzystano 

niewielki głośnik, o impedancji    . Sygnał o częstotliwości akustycznej jest 

generowany przez przetwornik cyfrowo-analogowy mikrokontrolera. Następnie, 

napięcie jest buforowane przez układ U1B - LM358 (bufor odwracający, zał. 8) i 

podawane na stopień mocy toru akustycznego, opartego na układzie U2 – TPA2005. 

Jest to wysokosprawny wzmacniacz audio pracujący w klasie D. Układ TPA2005 jest w 

stanie wydzielić do       mocy wyjściowej
59

 na obciążeniu    . Jak wynika ze 

schematu (zał. 8), możliwe jest również podłączenie słuchawek
60

. 

5.4.3 Zasilanie systemu 

Założeniem projektowym było zasilanie urządzenia z baterii. Postanowiono 

zastosować ogniwa Li-Ion
61

, ponieważ akumulatory te posiadają bardzo dużą 

pojemność przy niewielkich wymiarach. Szczególną popularność zyskały jako źródła 

energii komputerów przenośnych oraz telefonów komórkowych. Dodatkowy 

bezpiecznik F1 (zał. 8) chroni układ przed zniszczeniem, w razie wystąpienia awarii 

urządzenia. Prąd zwarciowy ogniwa Li-Ion może wynosić nawet kilkadziesiąt 

amperów. Jest to natężenie niszczące większość elementów umieszczonych na płytkach 

PCB w danym projekcie. 

Założono, iż zaprojektowane urządzenie powinno pracować w terenie (zasilanie 

bateryjne) przez co najmniej osiem godzin. W celu wybrania odpowiedniej pojemności 

akumulatora należało szacunkowo określić natężenie prądu przepływającego przez 

źródło zasilania
62

. Najwięcej energii z zasilania pobiera układ nadajnika sondy 

pomiarowej. Postanowiono założyć maksymalny pobór prądu nadajnika (bezpośrednio 

z baterii) na                  

                                                 
59 Dla napięcia zasilania wynoszącego      . 
60 W obecnej wersji urządzenia, układ słuchawkowy nie został uruchomiony. 
61Można użyć również akumulatorów Li-Poly o napięciu znamionowym      . 
62 Szacowano natężenie prądu przy założeniu napięcia baterii            oraz sprawności przetwornic  

na poziomie    . 
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Całkowity pobór prądu szacowano następująco: 

                                                            (5.8) 

gdzie:        - pobór prądu układów analogowych (zespół kondycjonowania sygnału, 

filtry pasmowe oraz przetwornik analogowo-cyfrowy),          - pobór prądu układów 

cyfrowych (mikrokontroler oraz wyświetlacz LCD),         - pobór prądu nadajnika. 

 

Postanowiono wykorzystać akumulator o pojemności        i masie     . 

Zapewni to pracę urządzenia przez co najmniej osiem godzin oraz nie wpłynie znacząco 

na całkowitą masę urządzenia. Przy zastosowaniu trybów oszczędzania energii (np. 

przygaszanie podświetlenia wyświetlacza LCD), czas pracy może zostać wydłużony. 

 

 

Rysunek 5.22. Schemat blokowy układów zasilania.  Elementy na rysunku:  

Li-Ion / Li-Poly – akumulator litowo-jonowy lub litowo-polimerowy;  

Buck-Boost – przetwornica obniżająco-podwyższająca; Boost – przetwornica podwyższająca; 

LDO – stabilizatory liniowe. 

 

Układy zastosowane w niniejszym projekcie, wymagają kilku napięć 

zasilających. Przezornie rozdzielono zasilanie układów cyfrowych od zasilania układów 

analogowych. Skokowe zmiany natężenia prądu, charakterystyczne dla zasilania 
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systemów cyfrowych, mogłyby negatywnie wpłynąć na pracę precyzyjnych układów 

analogowych. W wyborze sposobu zasilania, kierowano się specjalistyczną literaturą 

[17] oraz projektami systemów analogowo-cyfrowych doświadczonych  

konstruktorów [21]. 

Układy cyfrowe są zasilane bezpośrednio z przetwornicy U4 – LTC3440  

(zał. 8). Jest to układ dedykowany do urządzeń cyfrowych, zasilanych napięciem      .  

W przypadku korzystania z ogniw Li-Ion lub Li-Poly, napięcie akumulatora może się 

zmieniać w zakresie       (           ), zależnie od stopnia rozładowania baterii. 

Aby zawsze otrzymać napięcie wyjściowe równe      , należy stosować układy typu 

Buck-Boost (przetwornica obniżająco-podwyższająca). Takie przetwornice 

automatycznie przełączają swój tryb pracy w zależności od napięcia wejściowego. 

Sprawność układu (dla pełnego zakresu napięć +Vbat) nie spada poniżej
63

 

         , co dodatkowo uzasadnia użycie przetwornicy LTC3440. 

Do zasilania układów analogowych zastosowano połączenie hybrydowe [14] 

przetwornicy podwyższającej typu Boost (rys. 5.22) oraz stabilizatorów liniowych LDO 

(ang. Low Drop-Out). Takie rozwiązanie znacząco pogarsza wypadkową sprawność 

zasilania analogowego, jednak uzyskano znaczną poprawę jakości napięć zasilających. 

Naturalną własnością przetwornic impulsowych (w tym przypadku U7 – LT1372) są 

tętnienia występujące na liniach wyjściowych. Zakłócenia te są głównie tłumione za 

pomocą kondensatorów wyjściowych C34 i C33 (zał. 8). Im większa pojemność i im 

mniejsza wartość ESR kondensatorów, tym tętnienia są mniejsze. W niniejszym 

projekcie, wykorzystano kondensatory tantalowe niskoimpedancyjne
64

, otrzymując 

tętnienia na wyjściu przetwornicy U7 rzędu                . Postanowiono znacznie 

poprawić jakość zasilania dla części analogowej układu, poprzez użycie dodatkowej 

stabilizacji liniowej. Parametr PSRR (ang. Power Supply Rejection Ratio – PSRR) 

użytych regulatorów (U6, U8, U10 oraz U11, zał. 8) liniowych wynosi co najmniej 

     . Podpierając się pomiarami stwierdzono, że tętnienia zasilania  

               , zmniejszyły się co najmniej o dwa rzędy wielkości. Zasilanie 

hybrydowe daje świetne rezultaty kosztem większego poboru prądu z akumulatora. 

                                                 
63 Dla wartości natężenia prądu                . Tyle średnio pobierają mikrokontroler wraz z 

wyświetlaczem LCD. Są to główne obciążenia na cyfrowej linii zasilania      . 
64 Są to zalecenia producenta. Wykorzystanie kondensatorów ceramicznych, posiadających bardzo mały 

ESR,  może doprowadzić do niestabilności pętli sprzężenia zwrotnego przetwornicy. 
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Do wytworzenia ujemnego napięcia zasilania (napięcie wykorzystywane 

głownie przez filtry pasmowe, por. p. 5.2.2) wykorzystano układ pompy ładunkowej  

U9 – LTC3261. Jest to przetwornica, która na wyjściu wytwarza (nieco pomniejszone) 

lustrzane odbicie (względem masy) napięcia zasilającego. Napięcie wyjściowe jest 

zależne od poboru prądu z układu U9. Napięcie wyjściowe, podobnie jak w przypadku 

przetwornic impulsowych, jest obarczone pewnymi zakłóceniami układu kluczującego, 

dlatego zastosowano dodatkowy stabilizator liniowy typu LDO. 

 Nadajnik sondy pomiarowej wymaga wyższego napięcia zasilana. Przetwornica 

z układem U5 – LT1372 dostarcza odpowiedniego napięcia      (         ). W 

układzie sprzężenia zwrotnego układu, włączono kanał przetwornika cyfrowo-

analogowego mikrokontrolera. Służy on do regulacji napięcia wyjściowego zasilacza 

nadajnika. 

           (           )    (5.9) 

Wzór (5.9) przedstawia zależność między potencjałem wyjściowym 

przetwornicy U5, a napięciem z przetwornika DAC (ang. Digital to Analog Converter), 

(w (5.9) jest to zmienna VDAC). Aby nie przekroczyć założonych wartości     , 

napięcie      musi zawierać się w zakresie      (             ). 

 

 

 

Rysunek 5.23. Kolejność włączania napięć przetwornika analogowo-cyfrowego [29]. 

Oznaczenia na rysunku: DVDD – napięcie zasilające część cyfrową układu            ; 

IOVDD – napięcie zasilające bufory wyjściowe układu            ;  

AVDD – analogowe napięcie zasilające            ; Internal Reset – reset układu. 

 

Na rys. 5.22 (jak również na schemacie z zał. 8) przedstawiono wejścia służące 

do włączania i wyłączania poszczególnych napięć zasilających. Jest to podyktowane 
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specyfikacją układu przetwornika ADC – ADS1274. Producent zaleca ścisłą kolejność 

podawania napięć na wejścia układu (rys. 5.23).  

 Wszystkie układy przetwornic impulsowych były symulowane w programie  

LT Spice. Symulacje pomogły dobrać odpowiednie parametry dławików: indukcyjność 

oraz prąd nasycenia. Obciążenia przetwornic (do obliczeń komputerowych) były 

zgrubnie szacowane (5.8). Należało przewidzieć prąd przepływający przez układ
65

,  

a następnie na podstawie wyników analizy komputerowej wybrać elementy 

rzeczywiste. Uruchomione układy impulsowe pracują poprawnie, tj. nie stwierdzono 

żadnych oznak nasycania rdzeni cewek lub wzbudzania się układów sterujących.  

5.5 Projektowanie płytek drukowanych 

W początkowej fazie układy były budowane na płytkach stykowych lub 

lutowane przestrzennie
66

. Jednak tak zbudowany układ, jest mało odporny na 

zakłócenia pochodzące z otoczenia i uszkodzenia mechaniczne. Konieczne było 

wykonanie profesjonalnych płytek drukowanych PCB (ang. Printed Circuit Board – 

PCB).  

 Jeszcze przed przystąpieniem do projektowania obwodów drukowanych, 

należało odpowiednio rozplanować położenie poszczególnych modułów urządzenia. W 

przypadku precyzyjnych systemów analogowo-cyfrowych istotną kwestią jest 

odpowiednie prowadzenie sygnałów [14]. Nie powinno się umieszczać blisko siebie 

czułych układów analogowych i elementów cyfrowych. Konieczna jest również 

jednolita płaszczyzna masy po przeciwnej stronie ścieżek sygnałowych, co zapewnia 

niskoimpedancyjne ścieżki prądów powrotnych.  

Na rysunku 5.24 przedstawiono przybliżony obszar prowadzenia ścieżek 

sygnałowych. Jak widać, sygnały analogowe są niemal
67

 zupełnie odizolowane od 

sygnałów cyfrowych. Dobra płaszczyzna masy minimalizuje przesłuchy od linii 

cyfrowych. 

 

                                                 
65 Z pewnym zapasem. Nigdy nie należy projektować układów zasilania na granicy poprawnego 

działania. 
66 W środowisku elektroników, przyjął się termin budowy na pająka (ang. dead bug). 
67 Jest pięć linii sygnału cyfrowego, które biegną aż do płytki filtrów. Jednak zmiany stanów logicznych 

na tych liniach pojawiają się bardzo rzadko. 
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Rysunek 5.24. Prowadzenie ścieżek na płytkach drukowanych urządzenia. 

 

 W przypadku zasilania analogowego część prądów powrotnych przepływa przez 

obszary mogące emitować zakłócenia cyfrowe. Zaakceptowano jednak tą sytuację, 

ponieważ układy analogowe (np. wzmacniacze operacyjne) posiadają dobry 

współczynnik tłumienia zakłóceń od linii zasilających
68

 (ang. Power Supply Rejection 

Ratio – PSRR).  

Złącza między obwodami drukowanymi pozwoliły na modułową konstrukcję 

urządzenia. Dzięki temu, każda z płytek mogła być uruchamiana osobno. 

Chronologicznie, obwody drukowane powstawały
69

 jak poniżej:  

1. impulsowy nadajnik sondy (por. p. 5.1) – Nadajnik, 

2. filtry pasmowe i układy kondycjonujące (por. p. 5.2) – Filtry,  

3. płytka przetwornika analogowo-cyfrowego (por. p. 5.3)  - ADC, 

4. system mikroprocesorowy oraz układy zasilające (por. p. 5.4) – System. 

 

Płytka nadajnika sondy wykorzystuje tylko jedną warstwę metalizacji oraz 

zawiera niewiele elementów. W związku z tym, płytka PCB nadajnika, jako jedyna  jest 

wykonana własnoręcznie, metodą termotransferu. Pozostałe układy PCB, tj. Filtry, 

ADC oraz System zostały zlecone do wykonania specjalistycznym firmom (obwody 

drukowane, dwustronne z metalizacją otworów). Zadecydowała o tym duża złożoność 

płytek drukowanych. Uzysk produkcyjny domowej metody wytwarzania PCB jest 

niewielki, szczególnie przy gęstym rozmieszczeniu elementów do montażu 

                                                 
68 Zwykle w przedziale około          . 
69 Do sporządzania schematów elektrycznych oraz projektowania płytek PCB wykorzystano program 

OrCAD w wersji 16.5. 
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powierzchniowego (ang. Surface Mount Techology – SMT) oraz dużej liczbie przelotek 

(ang. via).  

Umieszczenie układów przetwornika ADC (por. p. 5.3) na dwóch warstwach 

miedzi wymagało bardzo dużo pracy oraz umiejętności projektowych. Producent 

przetwornika analogowo-cyfrowego zaleca użycie płytki PCB czterowarstwowej 

[29,30]. Ze względu na minimalizację kosztów
70

, zdecydowano się umieścić układy 

przetwornika na dwóch warstwach metalizacji miedzi. W takim przypadku zachowanie 

jednolitej płaszczyzny masy to duże wyzwanie, jednak w niniejszym projekcie udało się 

uzyskać bardzo zadowalające rezultaty. Mozaiki ścieżek są zamieszczone w 

załącznikach 5, 7 oraz 9. 

5.6 Oprogramowanie systemu wykrywacza metali 

 Oprogramowanie systemu zostało napisane w języku C. Pisanie kodu oraz 

kompilację programu mikrokontrolera przeprowadzono przy użyciu zintegrowanego 

środowiska programistycznego (ang. Integrated Development Environment – IDE) 

KEIL µVision4. Środowisko to posiada własny, zintegrowany debugger
71

. Do zapisania 

pamięci układu, wykorzystano interfejs SWD (ang. Serial Wire Debug – SWD). Został 

użyty programator znajdujący się na płytce ewaluacyjnej STM32F4Discovery. W 

niniejszym projekcie wykorzystano następujące (ogólnodostępne) biblioteki 

programistyczne: 

 STMicroelectronics STM32F4xx DSP and Standard Peripherals Library – 

biblioteka do obsługi wbudowanych peryferii mikrokontrolera. Producent 

dostarcza również podstawowe, zoptymalizowane algorytmy DSP. 

 Waveshare Electronics – biblioteka dołączona do płytki ewaluacyjnej, zawiera 

podstawowe funkcje obsługujące wyświetlacz LCD TFT ze sterownikiem 

SSD1289. 

 

Do operacji arytmetycznych w algorytmach wykorzystano sprzętową jednostkę 

wspierającą obliczenia zmiennoprzecinkowe. Operacje przy użyciu FPU (pojedynczej 

                                                 
70 Koszt wykonania PCB czterowarstwowej jest około czterokrotnie wyższy  niż płytki dwuwarstwowej 

(dla PCB o tej samej powierzchni). 
71 Rzadko spotykana jest polska nazywa – odpluskwiacz. 
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precyzji) pozwalają uzyskać dynamikę zmiennych na poziomie         [32]. Jest to 

idealne narzędzie do złożonych obliczeń cyfrowych. 

 Procesor STM32F407VGT6 posiada stosunkowo dużą moc obliczeniową, która 

pozwala na zainstalowanie prostego systemu operacyjnego. W przedstawionym 

projekcie oprogramowania, został wykorzystany system RTX Real-Time Operating 

System.  

5.6.1 System operacyjny  

RTX RTOS jest prostym systemem operacyjnym czasu rzeczywistego (ang. Real 

Time Operating System - RTOS) przeznaczonym głównie do zastosowań w 

urządzeniach wbudowanych (ang. embedded system), gdzie istnieją silne ograniczenia 

na ilość dostępnych zasobów (głównie pamięci operacyjnej). Moduł RTX jest dostępny 

razem z oprogramowaniem IDE firmy KEIL. 

System operacyjny zainstalowany w mikrokontrolerze daje możliwość  

podzielenia obszernego projektu, na kilka mniejszych zadań. RTX umożliwia prostą w 

realizacji synchronizację i komunikację poszczególnych modułów programu. Zapewnia 

odpowiedni podział czasu między zadaniami tak, że wydają się pracować współbieżnie. 

Ze względu na charakter projektu, wskazane było użycie systemu operacyjnego 

działającego w czasie rzeczywistym. Podstawową jednostką systemu operacyjnego jest 

zadanie (ang. task). Każde zadanie posiada swój własny wątek. Praca systemu 

operacyjnego nadzorowana jest przez moduł planistyczny (ang. scheduler). Przydziela 

on czas procesora, w zależności od stanu oraz priorytetu zadania. Zadanie obsługiwane 

przez system operacyjny może znajdować się w kilku stanach
72

 [34]: 

 RUNNING – zadanie aktualnie korzysta z zasobów procesora. W tym samym 

czasie tylko jedno zadanie może być wykonywane, 

 READY – zadanie gotowe. Zostanie wykonane zaraz po zwolnieniu zasobów 

procesora, zajmowanych przez inne zadanie, 

 WAIT_DLY – zadanie czekające na upłynięcie interwału czasowego, 

 WAIT_OR – zadanie czeka na ustawienie przynajmniej jednej flagi przez jakieś 

zdarzenie (np. przerwanie sprzętowe mikrokontrolera lub inne zadanie),  

 WAIT_SEM – zadanie czeka na przyznanie semafora, 

 INACTIVE – zadanie, które została skasowane lub nie zostało uruchomione. 

                                                 
72 Wymieniono tylko niektóre stany, w których mogą znajdować się zadania. 
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Co pewien czas (w niniejszym projekcie wynoszący 1ms), moduł planistyczny 

upewnia się, że z zadań gotowych do uruchomienia (READY), wykonywane jest 

(RUNNING) wyłącznie to, posiadające aktualnie najwyższy priorytet. Do 

synchronizacji zadań można wykorzystać kilka mechanizmów. W tym projekcie 

wykorzystano funkcje WAIT_DLY oraz WAIT_OR.  

 

5.6.2 Opis implementacji algorytmu 

 

 

 

Rysunek 5.25. Graf ilustrujący podział aplikacji na zadania. 
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Podczas pracy urządzenia, wykonywane są cztery zadania (ilustruje to rys. 5.25): 

 Main_task (uruchamiane jednokrotnie): 

 jest uruchamiane jako pierwsze, tuż po włączeniu zasilania systemu 

cyfrowego, 

 inicjalizuje wszystkie peryferia wbudowane w mikrokontroler oraz 

włącza zasilania układów analogowych (por. p. 5.4.1), 

 zadanie uruchamia Menu_task oraz Task1. Następnie zadanie Main_task 

jest kasowane, 

 Menu_task: 

 jest włączane tuż po inicjalizacji urządzenia. Może być również 

uruchomione z poziomu Task2, 

 służy do wprowadzania nastaw wykrywacza metali (m.in. wzmocnienia 

układów PGA) przez użytkownika, 

 

 Task1 (najwyższy priorytet): 

 zadanie jest uruchamiane zaraz po inicjalizacji systemu, 

 stanowi najważniejszą część oprogramowania, Task1 posiada najwyższy 

priorytet i jest wykonywane niezależnie od innych zadań, 

 realizuje cyfrową obróbkę sygnału odbiorczego, 

 Task2: 

 służy do prezentacji wyników obliczeń procesora oraz sygnalizacji 

wykrycia obiektu metalowego w obrębie sondy, 

 zadanie jest wykonywane co      . Taki odcinek czasu wystarczy, aby 

obraz na wyświetlaczu był stosunkowo płynnie odświeżany. 

Zapewniona jest również odpowiednia szybkość sygnalizacji wykrycia 

metalu, 

 w zadaniu tym użytkownik może wprowadzać dane z klawiatury (ma to 

znaczenie przy zerowaniu urządzenia, por. p. 6) i np. uruchomić zadanie 

Menu_task. 

 

Zadania Task2 oraz Menu_task nie są wykonywane równocześnie. Gdy 

użytkownik wprowadza nastawy detektora (uruchomione Menu_task), Task2 jest 
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wyłączone (INACTIV). Natomiast, gdy użytkownik chce przejść do trybu wykrywania 

metali, Task2 jest uruchamiane, a Menu_task wyłączane. 

Podstawą kwestią sygnalizacji wykrycia metalu w obrębie sondy pomiarowej, 

jest pomiar zmiany fazy oraz amplitudy sygnałów w torze odbiorczym. Do obliczenia 

tych parametrów zastosowano algorytm Goertzela [6] (obliczany w zadaniu Task1). Jest 

to bardzo wydajne narzędzie, używane do sygnalizacji tonowej urządzeń telefonicznych 

(ang. Dual Tone Multi Frequency – DTMF) [6]. Algorytm Goertzela (rys. 5.26), w 

odróżnieniu od FFT pozwala obliczyć tylko wybrane prążki widma. 

 

 

Rysunek 5.26. Podstawowa struktura algorytmu Goertzla [34], gdzie: k – numer prążka 

obliczanego algorytmem, N – ilość próbek wejściowych. 

 

W celu zmniejszenia przecieku widmowego oraz zwiększenia rozdzielczości 

amplitudowej analizowanych sygnałów (próbki otrzymywane z przetwornika ADC) 

podczas analizy częstotliwościowej wykorzystano dyskretne okno Hanninga [6]. Jest to 

okno czasowe, którego kolejne próbki są wymnażane z kolejnymi próbkami 

analizowanego sygnału.  

Do wyliczeń fazy i amplitudy sygnałów f1, f2 oraz f3 wykorzystano 

         próbek, otrzymanych z przetwornika analogowo-cyfrowego. Dzięki temu, 

częstotliwości           ,            oraz             odwzorowane są jako 

prążki o numerach całkowitych:           ,             oraz             . 

Informacje o fazie i amplitudzie sygnałów są następnie odpowiednio filtrowane. W tym 

celu wykorzystano filtry dolnoprzepustowe o nieskończonej odpowiedzi impulsowej 

(NOI, struktury drugiego rzędu). Współczynniki filtru były wyliczane za pomocą 

programu FDATool (pakiet programu MATLAB). Częstotliwość graniczna pasma 

przepustowego wynosi około      . Zaimplementowany algorytm pozwala na pracę 
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urządzenia w trybie statycznym, gdzie ciągły ruch sondy pomiarowej względem 

badanego obszaru nie jest wymagany (por. p. 3.3).  

 Ze względu na to, że zaprojektowany system pracuje w czasie rzeczywistym, 

obliczenia (dla trzech częstotliwości) algorytmu Goertzla, a następnie filtracja cyfrowa 

sygnałów muszą być wykonane w odpowiednio krótkim czasie. Próbki z przetwornika 

analogowo-cyfrowego, potrzebne do obliczenia amplitudy i fazy,  zbierane są  w czasie 

         
 

  
      

   

      
           . Mikrokontroler wykonuje obliczenia 

(jeden obieg zadania Task1) w czasie około       , nie ma więc obaw o nadpisanie 

danych w pamięci. 

5.6.3 Graficzny interfejs użytkownika 

 Graficzny interfejs użytkownika (ang. Graphical User Interface – GUI) służy do 

prezentacji danych oraz z komunikacji z użytkownikiem. GUI występuje w większości 

złożonych systemów wbudowanych.  

 

 

Rysunek 5.27. Struktura menu. 

Menu przedstawione na rys. 5.27 jest obsługiwane przy pomocy klawiatury. W 

celu uruchomienia trybu wykrywania metali (normalna praca urządzenia), należy w 

menu głównym (Main Menu) wybrać pozycję Metal Detecting.  
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Rysunek 5.28. Wygląd okna normalnego trybu pracy wykrywacza metali. 

 

Na rys. 5.28 przedstawiono wygląd okna pomiarowego zaprojektowanego 

wykrywacza metali. W górnej części ekranu (rys. 5.28, element A) znajdują się 

wskaźniki poziomu rzeczywistych amplitud (na wejściu przetwornika analogowo-

cyfrowego) trzech kanałów:            (kolor zielony),            (kolor 

niebieski) oraz             (kolor czerwony). Wskaźnik B na rys. 5.28 przedstawia 

wykresy wskazowe odwzorowujące zmiany parametrów (amplitudy oraz fazy) 

sygnałów odbiornika, podczas obecności obiektu metalowego w obszarze poszukiwań 

(kolory poszczególnych częstotliwości są zgodne z elementem A). Długość wektora Abs 

nie jest ściśle wyskalowana względem rzeczywistych wartości, służy jedynie do oceny 

względnych zmian sygnałów na różnych częstotliwościach. Wartości Abs wszystkich 

kanałów są przemnażane przez współczynniki, uzyskane w trakcie projektowania 

urządzenia. W niniejszym projekcie skalowanie jest następujące:  

                                                           (5.10) 

                                                           (5.11) 

                                                            (5.12) 

gdzie:         - pierwotna wartość amplitudy, otrzymana wprost z algorytmów 

obliczanych w zadaniu Task1, k - współczynniki wyznaczone w trakcie projektowania 

urządzenia. 
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Obliczenia zmian fazy i amplitudy sygnałów w torze odbiorczym są 

wyświetlane w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu LCD. W celu wyjaśnienia zasady 

prezentacji danych, rozważono zbliżanie do sondy pomiarowej dwóch rodzajów metali: 

nieprzewodzący stop magnetyczny (np. ferryt) – jak wspomniano w p. 2.1, obiekty 

metalowe o bardzo dużej składowej X wytwarzają sygnał w fazie z sygnałem 

nadajnika. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony wskaz o wartości Fi bliskiej    

(wektor położony wzdłuż lewej półosi wykresu, opisanej jako IN PHASE);  

bardzo dobry przewodnik nie wykazujący właściwości magnetycznych  

(np. srebro) – taki przedmiot powoduje wytworzenie sygnału w przeciwfazie do 

sygnału nadawczego (bardzo duża składowa R). Wskaz pokazany na wyświetlaczu 

LCD będzie miał fazę Fi bliską      (wektor położony wzdłuż prawej półosi, 

opisanej jako COUNTER PHASE).  

 

Na rys. 5.28 przedstawiono sytuację, w której w otoczeniu zespołu cewek 

pomiarowych umieszczono przedmiot wykonany z miedzianej blachy. Na podstawie 

analizy otrzymanych wektorów (w tym przypadku zielony wskaz (          ) ma 

fazę Fi równą około     ) można określić rodzaj stopu metalu znajdującego się w 

pobliżu sondy. Rozróżnianie rodzajów stopów metali zostanie szerzej omówione w 

rozdziale o testowaniu urządzenia (p. 6). 
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6. Testy systemu 

 Testy pojedynczych modułów urządzenia (jak np. układy przetwornika 

analogowo-cyfrowego)  przeprowadzano tuż po ich uruchomieniu. Było to możliwe, 

dzięki modułowej budowie całego systemu wykrywacza metali. W tej części pracy, 

zostaną poruszone kwestie testowania całości systemu. Etap ten, miał na celu wykrycie 

i korektę ewentualnych błędów projektowych. 

 

 

Rysunek 6.1. Kompletny system wykrywacza metali bez sondy pomiarowej. 

 

 W pierwszej kolejności, na wejście wykrywacza metali (układ UR na rys. 5.9) 

został przyłożony różnicowy sygnał sinusoidalny. Pierwsza wersja programu 

umieszczona w pamięci mikrokontrolera, pozwalała na obliczenie widma 

amplitudowego trzech kanałów przetwornika. Taki test weryfikował prawidłowość 

funkcjonowania filtrów pasmowych oraz przetwornika-analogowo cyfrowego. Po 

uzyskaniu poprawnych wyników, dołączono do stopni wejściowych sondę pomiarową.  

 W pierwszym teście kompletnego wykrywacza metali wprowadzano różne 

przedmioty metalowe w pobliże sondy pomiarowej oraz mierzono amplitudę sygnału 

wtórnego pochodzącego od obiektu metalowego. Zbadano zależność zmiany amplitudy 

napięcia w odbiorniku od odległości przedmiotu metalowego (mierzonego pionowo 
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względem środka układu cewek pomiarowych). Są to pomiary nie uwzględniające 

skalowania (por. p. 5.6.3). 

 

Rysunek 6.2. Pomiar amplitudy sygnału  w zależności od odległości przedmiotu metalowego od 

sondy pomiarowej. Obiekt badany: moneta jednozłotowa.

  

Rysunek 6.3. Pomiar amplitudy sygnału  w zależności od odległości przedmiotu metalowego od 

sondy pomiarowej. Obiekt badany: płaski krążek aluminiowy o średnicy monety jednozłotowej. 
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Rysunek 6.4. Pomiar amplitudy sygnału  w zależności od odległości przedmiotu metalowego od 

sondy pomiarowej. Obiekt badany: płaski krążek miedziany o średnicy monety jednozłotowej. 

Powyższe rysunki przedstawiają pomiary
73

 trzech obiektów metalowych. 

Otrzymane funkcje przetwarzania mają przebieg silnie malejący. Przyczynia się do tego 

kilka czynników. Między innymi jest to szybkie zmniejszanie się wartości natężenia 

indukcji magnetycznej, podczas zwiększania odległości obiektu metalowego od cewki 

nadawczej (2.3). Praktyczny zasięg wykrywalności przedmiotów z powyższych 

rysunków, (w powietrzu) wynosi około      . Jest to zadowalający wynik, ponieważ 

parametry zaprojektowanego wykrywacza metali nie ustępują konstrukcjom 

komercyjnym [1]. 

Można wprost zauważyć, że charakterystyki mają różny przebieg, w zależności 

od stopu metalu umieszczonego w obrębie sondy pomiarowej. Na podstawie rys. 6.2, 

6.3 oraz 6.4 można w pewnym zakresie szacować, jaki stop metalu znalazł się w 

obrębie zespołu cewek pomiarowych. Jednak do bardziej szczegółowej analizy, należy 

posłużyć się wykresami amplitudowo-fazowymi. Wykresy wskazowe wymagają 

wstępnej kalibracji fazy oraz amplitudy. 

 

                                                 
73 Pomiary były wykonywane w takich samych warunkach dla wszystkich przedmiotów metalowych. 
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Zerowanie
74

 urządzenia wymaga dwóch czynności: 

1. przy braku metalu w pobliżu sondy, należy wcisnąć przycisk LEFT na 

klawiaturze, co powoduje zapisanie w pamięci mikrokontrolera amplitud trzech 

sygnałów. Następnie zapamiętane współczynniki korekcyjne są odejmowane od 

aktualnych amplitud sygnałów, co skutkuje wyzerowaniem długości wektorów 

Abs (rys. 5.21) na wykresie wskazowym.  

2. należy przyłożyć kalibracyjny
75

 metal magnetyczny (wskazany jest ferryt) w 

pobliże sondy pomiarowej i wcisnąć przycisk RIGHT. Faza trzech wektorów jest 

kalibrowana do wartości   .  

 

Przy braku metalu w pobliżu sondy, wzmocnienia układów PGA (por. p. 5.2.3)  

powinny być tak ustawione, aby wskaźniki rzeczywistej amplitudy znajdowały się 

(mniej więcej) w połowie zakresu. Dzięki temu, urządzenie posiada szeroki zakres 

pomiarowy przy zachowaniu bardzo dobrej czułości. Przekroczenie wartości MAX 

oznacza przesterowanie wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego (amplituda 

sygnału większa od      ). 

 

 

Rysunek 6.5. Badanie właściwości pręta ferrytowego (dł.      , śr.     ). 

 

Na rysunku 6.5 przedstawiono odpowiedź detektora na obecność ferrytu w polu 

magnetycznym sondy. Poprawnie skalibrowane urządzenie wyświetla trzy wektory o 

fazie Fi równej   . 

                                                 
74 Wciśnięcie przycisku DOWN czyści ekran . 
75 Wykorzystano ferrytowy pręt (śr.     , dł.      ),  który wytwarza sygnał w fazie z napięciem 

nadajnika (por. p. 2.1). 
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Podczas kolejnych testów w celu zapewnienia jednakowych warunków 

pomiarowych, badane przedmioty (rys. 6.6 oraz 6.7) posiadały jednakową powierzchnię 

„widzianą” przez sondę pomiarową. 

 

 

(a) (b) 

 

(c) 

 

Rysunek 6.6. Badanie właściwości następujących stopów metali: a) - blacha miedziana 

 (pow.         ,          );  b) - blacha aluminiowa (pow.         , gr.       ); 

 c) - blacha mosiężna (pow.         , gr.       ). 

 

Wyniki uzyskane dla materiału miedzianego i aluminiowego są zbliżone, co 

pokazano na rysunku 6.6a i rys. 6.6b. Zgodnie z teorią (por. p. 2.1) sygnały są w niemal 

pełnej przeciwfazie, w stosunku do sygnału nadajnika (bardzo duża składowa R). 

Oznacza to, że badane obiekty mają bardzo dobrą przewodność elektryczną
76

 oraz nie 

wykazują właściwości magnetycznych. Dla obiektu aluminiowego, różnica faz między 

                                                 
76 Przewodności elektryczne: miedź -             ;  aluminium -              . 
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przebiegiem         (oznaczony kolorem niebieskim), a          (oznaczony kolorem 

czerwonym) jest mniejsza niż w przypadku wykresu dla miedzi. Istnieje więc pewna 

możliwość rozróżnienia wymienionych stopów metali. 

 

(a) (b) 

 

(c) 

 

Rysunek 6.7. Badanie właściwości następujących materiałów:  

a) - blacha molibdenowa (pow.         , gr.       );  

b) - blacha ze stali nierdzewnej (pow.         , gr.       );  

c) - blacha z nowego srebra (mosiądz wysokoniklowy, pow.         , gr.        ). 

 

Mosiądz zbliżany do sondy (rys. 6.6c), wprowadza znacząco różniący się sygnał 

od sygnału odpowiadającego miedzi lub aluminium. Przesunięcia fazowe sygnałów są 

mniejsze niż na rys. 6.6a. Oznacza to, że mosiądz posiada mniejszą przewodność 

elektryczną
77

 niż miedź. Dodatkowo, zmiana amplitudy sygnału         jest dużo 

mniejsza niż w przypadku pozostałych częstotliwości. Mosiądz wytwarza największy 

                                                 
77 Przewodność mosiądzu wynosi (w zależności od ilości domieszek innych metali) około            . 
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sygnał wtórny dla częstotliwości         oraz         , możliwa jest więc 

identyfikacja tego stopu. 

(a)  (b) 

 

(c) 

 

Rysunek 6.8. Badanie właściwości następujących przedmiotów: a) - śrubokręt stalowy (dł. 

      , śr.     ); b) - duże szczypce stalowe; c) – stalowy, cylindryczny zbiornik (rura 

jednostronnie zaślepiona, śr.      , wys.      ). 

 

Po  wprowadzeniu molibdenu (rys. 6.7b) lub stali nierdzewnej (rys. 6.7a) do 

obszaru pomiarowego otrzymano wykresy wskazowe, które znacząco różnią się od 

typowych pomiarów dla miedzi czy aluminium. Analizując fazę sygnałów na rys. 6.7a 

stwierdzono, że stal nierdzewna posiada znacznie mniejszą przewodność elektryczną
78

 

niż np. miedź. Zgodnie z teorią (por. p. 2.1.1), największą zmianę amplitudy 

odbiornika, przedmioty metalowe wykazały dla najwyższej częstotliwości -          

                                                 
78 Przewodność stali nierdzewnej wynosi około             . 
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(kolor czerwony). Sygnały dla molibdenu i stali nierdzewnej są bardzo podobne, co 

utrudnia rozróżnienie tych stopów. 

Cienka blacha z mosiądzu wysokoniklowego (6.7c), również wprowadza 

wysoką zmianę amplitudy dla sygnału         . Przesunięcia fazowe wszystkich 

częstotliwości dla tego przypadku są zbliżone, co odróżnia ten sygnał  od pomiaru z rys. 

6.7a oraz rys. 6.7b. 

W przypadku wykrycia metalu magnetycznego (np. stali), przesunięcia fazowe 

są niemal zawsze mniejsze od     . Na rys. 6.8a oraz na rys. 6.8b wykrywaczem metali 

badano przykładowe przedmioty: śrubokręt oraz duże szczypce. Zgodnie z 

przewidywaniami, dla obu przedmiotów, największą zmianę amplitudy wykazał sygnał 

na najniższej częstotliwości         (por. p. 2.1.1).  

W trakcie testów urządzenia odnotowano jego ciekawą właściwość. Okazuje się, 

że możliwa jest częściowa identyfikacja przedmiotów o bardziej złożonych kształtach. 

Przykładowo cylindryczny stalowy zbiornik (śr.      , wys.      ) zbliżany do sondy 

pomiarowej powodował powstawanie charakterystycznych pętli na wykresie z rys. 6.8c.  

Testy wykazały, że wieloczęstotliwościowy wykrywacz metali pracuje 

poprawnie i posiada bardzo dobrą rozróżnialność materiałów metalowych. Istnieje 

również możliwość określenia, czy przedmiot metalowy  ma nieregularne kształty. 
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7. Podsumowanie 

 Celem niniejszej pracy było skonstruowanie kompletnego systemu wykrywacza 

metali z cyfrową obróbką sygnału odbiorczego. Przedstawiona konstrukcja posiada 

wszystkie niezbędne elementy zapewniające pełną funkcjonalność. Jest to konstrukcja 

oparta na nowoczesnych układach elektronicznych, takich jak: 

 przetwornik analogowo-cyfrowy   , ADS1274 firmy Texas Instruments, 

 mikrokontroler ST32F407VGT6, firmy STMicroelectronics, 

 nowoczesne wzmacniacze operacyjne z wyjściem różnicowym THS4521, firmy 

Texas Instruments, 

 programowalne wzmacniacze operacyjne MCP6S21, firmy Microchip. 

Dodatkowo zaproponowano budowę zrównoważonej indukcyjnie sondy pomiarowej, 

której projekt również został przedstawiony. 

 W ramach pracy zaprojektowano złożony system analogowo-cyfrowy. 

Analogowy stopień wejściowy odpowiednio wzmacnia i filtruje sygnały otrzymane z 

sondy pomiarowej. Wykorzystano precyzyjny przetwornik analogowo-cyfrowy, który 

stanowi ogniwo łączące część analogową z częścią cyfrową. Program zapisany w 

pamięci mikrokontrolera zawiera algorytmy cyfrowe przetwarzające dane pomiarowe. 

Wyniki obliczeń algorytmów są prezentowane na kolorowym wyświetlaczu LCD. W 

ramach pracy zaprojektowano także układy wysokosprawnych przetwornic 

impulsowych, co pozwoliło na pracę urządzenia (przy zasilaniu bateryjnym) przez co 

najmniej osiem godzin. 

 W obecnej formie, urządzenie może być używane w celach hobbystycznych. Po 

zmianie oprogramowania, wykrywacz metali może być również wykorzystywany np. 

przez zakłady produkcyjne do analizy wykrywanych stopów metali. Niewiele 

konstrukcji komercyjnych posiada tak złożoną metodę identyfikacji przedmiotów 

metalowych. Przedstawiony system może zostać rozwinięty poprzez dodanie bardziej 

złożonego interfejsu użytkownika oraz implementację dodatkowych algorytmów 

cyfrowego przetwarzania sygnałów (np. filtracji adaptacyjnej). 

 W przypadku wprowadzenia przedstawionego systemu do produkcji seryjnej, 

należałoby zoptymalizować projekt płytek PCB. Następnym etapem byłoby 

zaprojektowanie obudowy oraz stelaża urządzenia. Dużą uwagę należy poświęcić części 
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mechanicznej (głównie sztywności) sondy pomiarowej, ponieważ zła konstrukcja 

zespołu cewek może drastycznie pogorszyć parametry detekcyjne systemu.  
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1. szablon do nawijania cewek 

2. schemat elektryczny nadajnika 

3. projekt PCB nadajnika 

4. schemat elektryczny układów kondycjonowania sygnału oraz filtrów 

pasmowych 

5. projekt PCB układów kondycjonowania sygnału oraz filtrów pasmowych 

6. schemat elektryczny układów przetwornika analogowo-cyfrowego 

7. projekt PCB układów przetwornika analogowo-cyfrowego 

8. schemat elektryczny układów zasilania oraz systemu mikroprocesorowego 

9. projekt PCB układów zasilania oraz systemu mikroprocesorowego 
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Załącznik 3. Projekt PCB płytki Nadajnik. Skala 2:1. 
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Załącznik 5. Projekt PCB płytki Filtry. Skala 1:1. 
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Załącznik 7. Projekt PCB płytki ADC. Skala 1:1. 
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Załącznik 9. Projekt PCB płytki System. Skala 1:1. 
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