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STANOWISKO DO BADANIA MECHANICZNYCH 
WŁAŚCIWOŚCI GÓRNEJ WARSTWY KORZENIOWEJ 

ROŚLIN NA TERENACH WODNO-BŁOTNYCH 
Streszczenie 

W artykule przedstawiano budowę stanowiska do badań wierzchniej warstwy korzeniowej terenów wodno-błotnych. Pokazano 
jej zasadnicze zespoły odpowiedzialne za wykonanie pomiarów, w tym wielkości oporów penetracji pionowej, momentu 
skręcającego, wilgotności. Opisano ogólną budowę systemu kontroli sterowania rejestracją i akwizycją danych pomiarowych. 
Ponadto przedstawiono wnioski z badań funkcjonalnych stanowiska badawczego zintegrowanego z ciągnikiem rolniczym marki 
Kubota M9660. 
Słowa kluczowe: właściwości mechaniczne gleby, moduł sprężystości wzdłużnej, moduł sprężystości poprzecznej, badania gleby 

Budowa stanowiska badawczego   

      

  

      

  

Czujnik tensometryczny 

Stanowisko badawcze podczas przejazdu na terenach wo- do pomiaru siły wzdłużnej 
dno-błotnych jest zintegrowane z ciągnikiem Kubota (rys. 1). (oporów penetracji). 
Konstrukcja nośna stanowiska badawczego zamocowana jest 
na przednim trzypunktowym układzie zawieszenia (TUZ). 
Zadaniem stanowiska jest pomiar na terenie obszarów wodno- 
błotnych modułu sprężystości poprzecznej E [kPa] i wzdłużnej Czujnik wilgotności 
G [kPa] oraz wilgotności względnej gleby wierzchniej warstwy 
korzeniowej. 

Płytka pomiarowa 
o średnicy 25,4 mm         

Zródło: opracowanie własne / Source: own study 

Rys. 2. Widok układu pomiarowego zespołu do pomiaru modułu 
sprężystości wzdłużnej 
Fig. 2. View of the measuring system of the longitudinal 

modulus of elasticity measurement unit 
  

Czujniki tensometryczne do pomiaru 
momentu,osłonięte specjalną taśmą 

ekranujaco-zabezpieczajaca ALG -2 
przed warunkami atmosferycznymi 
i urazami mechanicznymi 
- 200x50x1,2mm         

Zródło: opracowanie własne / Source: own study   
Płyta obrotowa głowicy 

Rys. 1. Widok stanowiska badawczego do pomiarów mecha- (kąt obrotu do 11 stopni) 
nicznych właściwości górnej warstwy korzeniowej: I - zespół 
modułu sprężystości wzdłużnej, 2 - zespół modułu sprężystości 
poprzecznej 

Fig. 1. View of the test station for measuring the mechanical 

      

  

properties of the upper root layer: 1 - longitudinal modulus of Kolce penetracyjne 

elasticity assembly, 2 - transverse modulus of elasticity Źródło: opracowanie własne / Source: own study 

assembly Rys. 3. Widok układu pomiarowego zespołu do pomiaru modułu 
sprężystości poprzecznej 

Ogólną budowę zespołu modułu sprężystości wzdłużnej Fig. 3. View of the measuring system of the transverse 
1 modułu sprężystości poprzecznej przedstawiono na rys. 213. modulus of elasticity measurement unit 
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Wyposazenie stanowiska pomiarowego 

Na wyposażeniu stanowiska pomiarowego znajdują się 
dwa rodzaje płyt pomiarowych (rys. 4): 
«  dużapłytapomiarowao średnicy 400 mm z 24 kolcami, 
¢  małapłytapomiarowao średnicy 200 mm z 12 kolcami. 

  
Źródło: opracowanie własne / Source: own study 

Rys. 4. Wymienne płyty pomiarowe do określenia wskaźnika 
sprężystości poprzecznej 
Fig. 4. Replacement measuring plates for determining the 
transverse elastic modulus 

Schemat przepływu informacji 

Stanowisko jest wyposażone w sterownik Compact RIO, 
który przetwarza zbierane informacje z czujników i przekazuje 
je do elektrohydraulicznego układu wykonawczego oraz do 
laptopa z zainstalowanym oprogramowaniem LabVIEW, za 
pomocą którego jest możliwość wizualizacji i archiwizacji 
danych pomiarowych. Schemat blokowy przepływu informacji 
przedstawia rys. 5. 

Laptop z oprogramowaniem Labview Sterownik 
do wizualizacji, archiwizacji danych Labview: Compact Rio 

Zródło: opracowanie własne / Source: own study 

    
Elektrohydrauliczny układ 

wykonawczy 
  

Rys. 5. Schemat blokowy przepływu informacji 
Fig. 5. Flow of information block diagram 

Sterowanie układem badawczym odbywa się w pełni 
automatycznie za pomocą komputera z oprogramowaniem 
LabVIEW podłączonego do aparatury pomiarowej DAQ, 
wyposażonej w układ przekaźnikowy do kontroli pracy 
silników elektrycznych oraz zaworów elektrohydraulicznych. 

Każdy z silników elektrycznych oraz zawory elektro- 
hydrauliczne siłowników (rys. 6) są sterowane sygnałem 
prądowym z urządzenia DAQ firmy National Instrument przez 
układ przełączający, zbudowany z tranzystorów, przekaźników 
oraz diod niwelujących impulsy napięciowe zaindukowane 
w cewkach przekaźników oraz uzwojeniach silników. 

Do pomiaru sygnałów analogowych wykorzystano 16- 
bitową kartę analogową NI-9205, która umożliwia pomiar 

z dokładnością 0,3 mV, natomiast do pomiarów tensome- 
trycznych - 24-bitową kartę analogową NI-9237 o dokładności 
0,19 uV. Wielkości fizyczne czujników pomiarowych są 
rejestrowane z częstotliwością próbkowania 100 Hz. 
Urządzenie umożliwia akwizycję, archiwizację i wizualizację 
danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. Urządzenie 
może współpracować z aparaturą Racelogic, która pozwala na 
zapisanie danych dotyczących położenia wykonywanych 
badań z dokładnością do 40,0 cm, a przy wykorzystaniu 
lokalnej stacji referencyjnej firmy Racelogic dokładność ta 
wynosi 2,0 cm. Przednie urządzenie badawcze jest zasilane 
bezpośrednio z akumulatora 12 V. Rozmieszczenie elementów 

  

  

  

  

  

składowych hydraulicznego układu zasilania, sterowania 
układami przedstawiono na rys. 6. 

Эт jg Zawór 1 
Zawór 2 

Zawór 3 

ya: R Zawór 4 
Silnik 2 kę Zawór 5 

Zawór 6       

  

Źródło: opracowanie własne / Source: own study 

Rys. 6. Umiejscowienie silników i zaworów elektrohydraulicz- 
nych 
Fig. 6. Location of hydraulic motors and valves 

Rejestracja i archiwizacja danych pomiarowych 

Sterowanie urządzeniem badawczym, akwizycja, archiwi- 
zacja i wizualizacja danych pomiarowych odbywa się w czasie 
rzeczywistym (Real Time - RT). Aplikacja czasu rzeczywistego 
(RT) umożliwia podgląd wielkości fizycznych i ich ocenę pod 
kątem prawidłowości pracy. 

Na panelu przednim programu RT do akwizycji danych 
znajdują się dwa obiekty: 
¢ obiekt Elements remaining - jednowymiarowa tablica 
przeznaczona do kontroli poprawności odbioru wielkości 
pomiarowych z czujników pomiarowych, 
* obiekt Subarray - jednowymiarowa tablica pokazująca 
aktualną wartość pomiaru do sterowania: 
- czas pomiaru[s], 
- zagłębienie penetrologgera [mm], 
- zagłębienie płyty z kolcami [mm|, 
- site wzdtuzna penetrologgera [N], 
- moment skręcający płyty z kolcami [Nm], 
- _ siłę wzdłużną płyty z kolcami [N], 
-  kątskrętu płyty zkolcami | |, 
- kąt pochylenia układu pomiarowego względem 

płaszczyzny poziomej [|], 
- wilgotność [%]. 

W celu wykonania pomiaru modułu sprężystości wzdłużnej 
i poprzecznej należy uruchomić program sterujący. Rys. 7 jest 
zrzutem ekranu uruchomionego i prawidłowo działającego 
programu sterującego. 

Na panelu sterującym zakładki FRONT znajdują się 
wszystkie wirtualne narzędzia do komunikacji programu 
z przednim urządzeniem pomiarowym. Program wyposażony 
jest w szereg przycisków do wykonywania różnych operacji: 
automatycznej zmiany pozycj i urządzenia (Transport, PreTest, 
Meaurement), przejścia z automatycznego trybu pracy na 

ręczny (Manual Control), wykonania i zapisu pomiaru 
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(Measure, Platetype, Measuretype), całkowitego zatrzymania 
procesu (Stop), wyzerowania czujników (Reset) i wskaźników 
graficznych: Inclination, Forces, Torque, Yplate, 
Ypenetrologger, Angle, State, Tempurature, Humidity do 
monitorowania aktualnej pracy maszyny. 
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Źródło: opracowanie własne / Source: own study 

Rys. 7. Interfejs graficzny panelu sterującego do kontroli 
modułu współczynnika sprężystości poprzecznej i wzdłużnej - 
zakładka FRONT 
Fig. 7. Graphical interface of the control panel for the control of 
the transverse and longitudinal modulus of elasticity module - 
FRONT tab 

Program ma możliwość ręcznego sterowania stanowiskiem 
badawczym - za pomocą przycisku Manual Kontrol uruchamia 
się podprogram, którego interfejs przedstawiono na rys. 8. 
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Źródło: opracowanie własne / Source: own study 

Rys. 8. Interfejs graficzny panelu sterującego do ręcznej 
kontroli stanowiska badawczego 
Fig. 8. Graphical interface of the control panel for manual 
control of the test stand 

Wykonywanie pomiarów 

Warunkiem wykonania pomiarów wielkości siły wzdłużnej 
[kPa] i momentu skrecajacego [Nm] jest poprawność działania 
systemów pomiarowych tych wielkości, która jest potwier- 
dzona przez uruchomienie programu sterującego RT z mo- 
żliwością podglądu wielkości pomiarowych, a także kontrolę 
trybu pracy. 

« Pomiary wielkości oporów penetracji (siły wzdłużnej) 
w kierunku pionowym [kPa] wykonuje się za pomocą zespołu 

do pomiaru modułu sprężystości wzdłużnej i obejmują one: 
- czas pomiaru [s], 
- zagtebienie penetrologgera [mm], 
- site wzdłużną penetrologgera [М], 
- kąt pochylenia układu pomiarowego względem płaszczy- 

zny poziomej [ |], 
- wilgotność [%]. 

« Pomiary wielkości momentu skręcającego płyty z kolcami 
[Nm] wykonuje się za pomocą zespołu do pomiaru modułu 

sprężystości poprzecznej i obejmują one: 
- czas pomiaru [s], 
- zagtebienie plyty z kolcami [mm], 
- site wzdtuzna plyty z kolcami [N], 
- moment skręcający płyty z kolcami [Nm], 
- kąt pochylenia układu pomiarowego względem 

płaszczyzny poziomej [|], 
- wilgotność [%]. 

Podsumowanie 

* W ramach badań laboratoryjnych i terenowych 
potwierdzono funkcjonalność oraz poprawność działania 
poszczególnych układów mechanicznych, hydraulicznych, 
układów pomiarowych oraz programów sterujących pracą 
stanowiska badawczego. 

* Należy podkreślić, że zintegrowanie stanowiska 
badawczego z ciągnikiem rolniczym z gąsienicowym układem 
bieżnym umożliwia bezpieczne (wielkość nacisków 
jednostkowych 26,5 kPa) prowadzenie pomiarów na terenach 
wodno-błotnych. 

* Masa własna ciągnika daje gwarancję stabilnych warunków 
pracy podczas wykonywania pomiarów. 

POSITION FOR RESEARCH AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE TOP 
LAYER IN THE ROOT CROPS FOR WETLANDS 

Summary 

The paper presents the general construction of the test stand for testing the upper root layer of wetlands. There were shown the 
basic units responsible for making measurements, including the amount of vertical penetration resistance, torsional moment and 
humidity. The general structure of the control, control, registration and acquisition of measurement data was described. In 
addition, layers from functional tests of the test stand integrated with the Kubota M9660 agricultural tractor were presented. 
Keywords: soil mechanical properties, modulus of elasticity, modulus of lateral elasticity, soil tests 
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A DICTIONARY OF AGRICULTURAL ENGINEERING IN SIX LANGUAGES 

Jest pierwszym tego typu słownikiem wydanym w Polsce. 

Zawiera on ponad 13.350 wiodących angielskich terminów podanych w układzie 
alfabetycznym z odpowiednikami w języku polskim, niemieckim, francuskim, 
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