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Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych 
 
 
 

ĆWICZENIE NR   11 
 

Temat ćwiczenia: Układy regulacji temperatury i ciśnienia  
  w urządzeniach pomiarowych (kalorymetry skaningowe). 

Dotykowy panel operatorski sterujący klimatyzacją budynkową. 
 
 
 

 
Cel ćwiczenia: Praktyczne zaznajomienie z automatycznymi  układami regulacji 
różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) do pomiarów pojemności cieplnej cieczy pod 
ciśnieniem atmosferycznym oraz tranzycjometru (kalorymetru ciśnieniowego); pomiar  
i regulacja temperatury i ciśnienia. Prezentacja nowoczesnych czujników ciśnienia (400 MPa 
/ 700 MPa / 3500 MPa) do pomiarów ciągłych. Metody testowania i wzorcowania czujników 
temperatury i ciśnienia. Praktyczne zaznajomienie z możliwościami dotykowych paneli 
operatorskich (HMI) na przykładzie dotykowego panelu operatorskiego regulującego 
klimatyzacją budynkową. 
 
Zagadnienia do kolokwium:  

Układy regulacji automatycznej (stałowartościowe, programowe i nadążne). Klasyfikacja 
układów automatyki. Schematy blokowe. Czujniki pomiarowe (odkształcenia, siły, 
naprężenia, ciśnienia, temperatury). Kalorymetria (pojemność cieplna); różnicowa 
kalorymetria skaningowa (DSC). 
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Sprzęt laboratoryjny: 

Kalorymetr DSC, tranzycjometr, układ do testowania czujników temperatury z termometrem 
Fluke, 1594A, czujniki temperatury i ciśnienia. Dotykowe panele operatorskie regulujące 
klimatyzacją budynkową. 
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Przebieg ćwiczenia:  

1. Praktyczne zaznajomienie z budową, układami regulacji oraz działaniem różnicowego 
kalorymetru skaningowego (DSC). 

2. Pokaz  tranzycjometru. 
3. Testowanie i wzorcowanie czujników temperatury i/lub ciśnienia. 
4. Pokaz możliwości regulacji przy pomocy dotykowych paneli operatorskich na przykładzie 

regulacji klimatyzacji budynkowej. 
 
 
 
Opracowanie wyników: 

Opis i schemat stanowiska pomiarowego do pomiarów pojemności cieplnej przy pomocy 
skaningowego kalorymetru różnicowego. Opis i schemat stanowiska pomiarowego do 
testowania czujników temperatury. Opis głównych funkcji panelu operatorskiego klimatyzacji 
budynkowej. Wnioski.  
 
 
 


