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wzorcowanie, kalibracja (calibration) - zbiór operacji ustalaj¹cych

w okreœlonych warunkach, relacjê miêdzy wartoœciami wielkoœci mierzo-

nej wskazanymi przez przyrz¹d pomiarowy lub uk³ad pomiarowy albo

wartoœciami reprezentowanymi przez wzorzec miary lub przez materia³

odniesienia, a odpowiednimi wartoœciami wielkoœci realizowanymi przez

wzorce jednostki miary

spójnoœæ pomiarowa (traceability) - w³aœciwoœæ wyniku pomiaru lub

wzorca jednostki miary polegaj¹ca na tym, ¿e mo¿na je pokazaæ z okreœlo-

nymi odniesieniami, na ogó³ z wzorcami pañstwowymi lub miêdzynarodo-

wymi jednostkami miary, za poœrednictwe nieprzerwanego ³añcucha po-

równañ, z których wszystkie maj¹ okreœlone niepewnoœci

akredytacja (accreditation) - oznacza potwierdzanie kompetencji jednost-

ki oceniaj¹cej zgodnoœæ do przeprowadzania okreœlonych dzia³añ

wzorcowanie, kalibracja poza siedzib¹ (calibration on-site) - wzorcowa-

nie wykonywane w okreœlonym miejscu i warunkach z zachowaniem

wszelkich wymogów proceduralnych w odniesieniu do wzorcowanych

przyrz¹dów i wzorców

norma PN-EN ISO 9001, punkt 7.6 - tam, gdzie niezbêdne jest zapew-

nienie wiarygodnych wyników, wyposa¿enie pomiarowe nale¿y: wzorco-

waæ lub sprawdzaæ w wyspecyfikowanych odstêpach czasu lub przed u¿y-

ciem w odniesieniu do wzorców jednostki miary maj¹cych powi¹zanie

z miêdzynarodowymi lub pañstwowymi wzorcami miary

www.kalibracja.pl

wzorzec pomiarowy, etalon (measurement standard) - realizacja definicji

danej wielkoœci o zadeklarowanej wartoœci wielkoœci, której towarzyszy

zwi¹zana z ni¹ niepewnoœæ pomiaru. Realizacja ta s³u¿y jako odniesienie

Wzorcowanie / kalibracja
przyrz¹dów pomiarowych

Instytut £¹cznoœci - Pañstwowy Instytut Badawczy

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych

Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej

i Optoelektronicznej

Jednostka ds Porównañ Miêdzylaboratoryjnych

Wybrane zagadnienia zwi¹zane z metrologi¹
Zapytaj nas o kalibracjê swoich przyrz¹dów
i o programy porównañ miêdzylaboratoryjnych



Nazwa wielkoœci fizycznej Zakres pomiarowy

Napiêcie sta³e

Napiêcie przemienne

Poziom napiêcia

Pr¹d sta³y

Pr¹d przemienny

Rezystancja DC

Rezystancja AC

Pojemnoœæ

Indukcyjnoœæ w³asna

Impedancja

T³umiennoœæ

Moc pr¹du przemiennego
(systemy jedno i trójfazowe

Poziom mocy

Temperatura*

Czêstotliwoœæ

Przedzia³ czasu

Czas fazowy

Fluktuacje fazowe

Poziom mocy

Wzglêdny poziom mocy

Wspó³czynnik kalibracji
czujników mocy

Wspó³czynnik odbicia S /S11 22

Transmitancja S  /S21 12

Modulacje analogowe

Modulacje cyfrowe

Moc promieniowania
optycznego

D³ugoœæ fali

T³umiennoœæ mocy optycznej

T³umiennoœæ odbicia (reflektancja)

T³umiennoœæ zale¿na od polary-
zacji (PDL), zale¿noœæ polaryza-
cyjna wskazañ mocy

D³ugoœæ optyczna œwiat³owodu
(d³ugoœæ drogi optycznej)

Dyspersja chromatyczna**

Dyspersja polaryzacyjna**

* wzorcowanie poœrednie z zastosowaniem znormalizowanych charakterystyk termoelementów
i czujników termometrów rezystancyjnych

10 V 10 kVm ¸

100 V 10 kV (0,1 Hz 6 GHz)m ¸ ¸

-60 dB 30 dB (20 Hz 100 MHz)¸ ¸

1 A 1 kAm ¸

10 A 1 kA (10 Hz 5 kHz)m ¸ ¸

0,01 m 1 TW ¸ W

0,1 10 M (40 Hz kHz)W ¸ W ¸ 100

0,1 pF m¸ 100 ¸F (40 Hz 100 kHz)

1 (40 Hz 100 kHz)mH ¸ 10 H ¸

0,1 10 M (40 Hz kHz)W ¸ W ¸ 100

0 dB 75 dB (0 Hz 100 MHz)¸ ¸

0,05 W 50 kW¸
0,05 VA 50 kVA¸
0,05 VAr 50 kVAr¸

-60 dBm 40 dBm (20 Hz 100 MHz)¸ ¸

-270 C 1820 C¸° °

0,001 Hz 0 GHz¸ 4

1 ns 0 s¸ 1
5

1 ns s¸ 1

0 UI¸ 800

(od 2,048 Mb/s do 2488,320 Mb/s)

-134 dBm +44 dBm (100 kHz 40 GHz)¸ ¸

-134 dB +30 dB (100 kHz GHz)¸ ¸ 26,5

-70 dBm +35 dBm (100 kHz GHz)¸ ¸ 26,5

10 MHz GHz¸ 40

10 MHz GHz¸ 40

AM, FM, MF

GSM/EDGE

100 pW mW¸ 500

(w zakresie d³ugoœci fali 350 1700 nm)¸

350 nm¸ 1700

0 dB dB¸ 730

3,5 dB dB¸ 65

0 dB dB¸ 62

SM do 250 km

MM do 100 km

w zakresie d³ugoœci fali 1550 nm

w zakresie d³ugoœci fali 1550 nm

Szczegó³owy zakres akredytacji podany na: http://www.pca.gov.pl/zakresy/AP/AP%20015.pdf

Protokó³ NTP s³u¿y do synchronizacji czasu komputerów.

Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej

i Optoelektronicznej Instytutu £¹cznoœci zarz¹dza 2 atomowymi

cezowymi wzorcami czasu (STRATUM 0).

S¹ one Ÿród³em czasu dla publicznego serwera synchronizacji

czasu opartego na protokole NTP:

ntp.itl.waw.pl lub

212.244.36.231.

Serwer ten jako synchronizawany bezpoœrednio z wzorca atomowego

zgodnie z hierarchi¹ stosowan¹ w protokole NTP jest serwerem

warstwy STRATUM 1 (warstwa STRATUM 0 jest zarezerwowana

dla pierwotnych wzorców czasu).

Metrologia parametrów telekomunikacyjnych

woltomierze cyfrowe i analogowe

generatory i mierniki napiêcia

generatory i mierniki poziomu

psofometry

oscyloskopy (skopometry)

sondy pomiarowe napiêciowe

i pr¹dowe

** pomiary dla interfejsu T1 wykonywane
poza zakresem akredytacji

t³umiki
analizatory PCM (E1/T1**)
z interfejsami transmisji danych
analizatory PDH/SDH
testery XDSL

generatory
czêstoœciomierze

Metrologia czasu i czêstotliwoœci

wzorce czêstotliwoœci pracuj¹ce
w trybie swobodnym oraz kontrolowane

(NMP 5 10 ). -14

komparatory czêstotliwoœci/czasu

fazowego

mierniki przedzia³u czasu

mierniki TIE (b³êdu przedzia³u czasu)

Metrologia optoelektroniczna

Ÿród³a promieniowania optycznego
(lasery F-P, DFB oraz diody LED)
mierniki mocy promieniowania
optycznego
t³umiki optyczne
reflektometry œwiat³owodowe
jednomodowe i wielomodowe
obiekty optoelektroniczne
mierniki t³umiennoœci odbicia
(reflektancji ORL)
nadajniki i odbiorniki optyczne
zawarte w analizatorach
i testerach PDH/SDH ** pomiary poza zakresem akredytacji

analizatory widma optycznego

mierniki d³ugoœci fali

promieniowania optycznego

zestawy do pomiaru t³umiennoœci

œwiat³owodowe wzorce

d³ugoœci optycznej, optyczne

recyrkulacyjne linie opóŸniaj¹ce

mierniki dyspersji

polaryzacyjnej (PMD)**

mierniki dyspersji

chromatycznej (CD)**

Metrologia parametrów w.cz.

analizatory widma

analizatory obwodów

generatory w.cz.

mierniki i czujniki mocy w.cz.

analizatory systemów antenowych

i kablowych (SiteMasterTM)

testery radiokomunikacyjne
m.in. GSM/EDGE
t³umiki, filtry, sprzêgacze,
terminatory (oporniki), prze³¹czniki
analizatory modulacji analogowych
analizatory modulacji cyfrowych
czêstoœciomierze

Metrologia parametrów podstawowych

multimetry cyfrowe i analogowe
woltomierze cyfrowe i analogowe
amperomierze cyfrowe i analogowe
karty pomiarowe PXI
(mega) i (mili)omomierze
kalibratory napiêæ, pr¹dów i rezystancji
zasilacze stabilizowane
wskaŸniki i symulatory temperatury
analizatory i mierniki mocy pr¹du
przemiennego
oporniki wzorcowe i dekadowe
boczniki pomiarowe
mierniki impedancji (mostki RLC)
kondensatory sta³e i regulowane

cewki wzorcowe sta³e i regulowane
mostki pr¹du sta³ego
mierniki parametrów instalacji elektrycznej
mierniki rezystancji izolacji
testery wytrzyma³oœci elektrycznej
i próbniki przebicia
testery bezpieczeñstwa elektrycznego
testery i mierniki zabezpieczeñ
ró¿nicowopr¹dowych
mierniki impedancji (rezystancji)
pêtli zwarcia
dzielniki napiêcia
sondy pomiarowe napiêciowe i pr¹dowe

Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej
i Optoelektronicznej

Mo¿liwoœci pomiarowe

Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej
i Optoelektronicznej

Typy wzorcowanych przyrz¹dów

Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej
i Optoelektronicznej

Network Time Protocol NTP I£

Tel.: (+48) 22 5128 100
Faks: (+48) 22 5128 625
E-mail:info@itl.waw.pl

Prowadzimy prace w zakresie

automatyzacji procesów pomiarowych

projektowania stanowisk pomiarowych

szkolenia/doradztwa merytorycznego przy zakupach

aparatury kontrolno-pomiarowej, organizacji laboratoriów

oraz odbiorów technicznych urz¹dzeñ pomiarowych.

wzorcowania przyrz¹dów pomiarowych

organizacji i prowadzenia programów porównañ

miêdzylaboratoryjnych

** pomiary poza zakresem akredytacji


