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Opis systemu AMS  
(opis przygotowany dla CEN) 

 
 
Zbudowanie nowego przyrządu do pomiaru imisji wiąŜe się  z oceną dotychczas 
uŜywanych, która jest następująca: 

1. Obecnie stosowane urządzenia pomiarowe mierzą prawidłowo pył zawieszony 
tylko w bezwietrznej atmosferze 

2. Stosowane w tych urządzeniach impaktory, wymagają stałej prędkości 
przepływu przez próbnik i nie umoŜliwiają izokinetycznego poboru powietrza 

3. Monitoring godzinowy jest obecnie niewystarczający 
4. Brak pomiaru wielkości cząstek 

 
Dla zbudowania prawidłowego przyrządu naleŜy: 

1. Zrezygnować ze stosowania impaktorów, które wymagają stałej prędkości 
przepływu przez próbnik 

2. Pobierać izokinetycznie próbkę powietrza dokładnie z kierunku wiatru. 
3. Wielkość cząstek mierzyć optycznie i w ten sposób określać PM10 i PM 2,5 
4. Rejestrować wyniki pomiaru „on-line” przy pomocy minikomputerów które 

będą połączone w sieć 
5. Dla celów walidacji nowego urządzenia mierzyć równolegle grawimetrycznie 

pojedyncze pomiary na filtrze Φ50 
 
Zgodnie z powyŜszymi wnioskami zaprojektowano całkowicie innowacyjne 
urządzenie, które składa się z nowej metody poboru próbki cząstek i opiera się na 
oryginalnej metodzie pomiaru wielkości cząstek, które rejestrowane są w czasie 
rzeczywistym przez komputer. 
 
Opis AMS do pomiaru imisji 
 
Na fig1 przedstawiony jest przyrząd który składa się z : Dyfuzora górnego(3) 
osadzonego obrotowo razem z rurką Pitota(4) i rumbometrem (5) na skrzynce 
pomiarowej (12) pod którą zawieszony jest obrotowo dolny dyfuzor (19). W skrzynce 
(12) moŜe znajdować się wychylane gniazdo filtra Φ50 (9). Skrzynka (12) poprzez 
ramię(14) połączona jest z elektronicznym blokiem pomiarowym (EBP)(15). Do 
EBP(15) podłączony jest komputer, który steruje całością i rejestruje wyniki pomiarów 
„on-line” 
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Fig1 Ogólny schemat analizatora IPSP z dodatkowym filtrem 
 
Aerodynamiczny układ analizatora IPSP przedstawiony na fig2  składa się z dwóch 
równolegle ustawionych pod wiatr i połączonych ze sobą dyfuzorów. Mierzone 
powietrze wpływa do górnego dyfuzora(3), następnie przez wlot (2) przechodzi przez 
strefę pomiarową czujnika cząstek(8), minispręŜarkę (10) i wypływa dolnym 
dyfuzorem(19). Gdy wieje wiatr na skutek róŜnicy ciśnień pomiędzy przelotowym 
górnym dyfuzorem(3), a zamkniętym od czoła dolnym dyfuzorem(19) tworzy się 
przepływ powietrza, który jest największą zaletą tej metody. MinispręŜarka (10) 
dodatkowo reguluje przepływ powietrza według pomiaru rurką Pitota (4) zgodnie z 
warunkiem izokinetyczności na wlocie(2). Gdy brak wiatru, minispręŜarka (10) jest 
teŜ włączona i pracuje na zaprogramowanych parametrach. Dyfuzory są wyposaŜone 
w stateczniki Pionowe(6) i dlatego zawsze ustawiają się pod wiatr. Analizator 
rejestruje parametry zewnętrzne – prędkość i kierunek wiatru. Wewnątrz analizatora 
mierzone są wydatek, temperatura, wilgotność i rozkład granulacji cząstek. 
PowyŜsze parametry są rejestrowane przez komputer w czasie rzeczywistym. 
Komputer sprawdza warunki dla izokinetycznego poboru powietrza i steruje 
minispręŜarką. Izokinetyczny pobór powietrza jest głównym i najwaŜniejszym 
warunkiem poprawnego pomiaru. 
 
Mogą zaistnieć dwie wersje analizatora IPS P : 

1. „bezobsługowa” – wyposaŜona tylko w elektroniczne czujniki 
2. z pomiarem grawimetrycznym – wyposaŜona dodatkowo w typowy, obecnie 

uŜywany filtr o średnicy 50mm 
 
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe przedstawiona na fig2 rysunku analizatora nasadka 
czołowa(20) umoŜliwia izokinetyczny pobór powietrza do prędkości wiatru 0,5m/s. 
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Fig2 Ogólny schemat konstrukcyjny analizatora IPSP 
 
Za zwęŜką Venturiego 7 powietrze wpływa do optyczno-elektronicznego czujnika (8) 
cząstek przez adapter przyspieszający (21). Czujnik ten posiada źródło 
promieniowania, przestrzeń pomiarową i fotoelement, podłączony do elektronicznego 
układu pomiarowego. Dla ochrony optyki przed zanieczyszczonym powietrzem 
wyprowadzanym przez adapter (21) doprowadza się do czujnika (8) oczyszczone 
powietrze przez filtr (22). Przestrzeń pomiarowa o przekroju ok. 20mm2 i grubości 
kilkuset mikrometrów jest utworzona przez układy optyczne. Gdy w tej przestrzeni 
znajduje się cząstka pyłu, to na skutek zjawisk optycznych następuje zmiana 
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promieniowania padającego na fotoelement, który powoduje powstanie impulsu 
elektrycznego w układzie elektronicznym. Na tej podstawie moŜna identyfikować 
wielkość i ilość cząstek pyłu w czasie 
 
Dalej powietrze przechodzi przez spręŜarkę 10, a następnie poprzez rurkę 
odprowadzającą 17 z dyszą wylotową 18 i stoŜkową owiewkę 19 wypływa na 
zewnątrz urządzenia. StoŜkowa owiewka 19, dzięki swojej geometrii, ustawia się 
zawsze otwartą podstawą zgodnie z kierunkiem wiatru. 
 
 
Pomiar cięŜaru właściwego cząstki jest moŜliwy przez zastosowanie adaptera 
przyspieszającego (21). Dzięki zastosowaniu nowej techniki pomiaru cyfrowego 
moŜna określić przyspieszenie cząstki, które jest odwrotnie proporcjonalne do 
cięŜaru właściwego. Przy załoŜeniu, Ŝe cząstki są okrągłe, znając cięŜar właściwy 
moŜna określić średnicę aerodynamiczną kaŜdej cząstki bez udziału impaktorów. 
 
Koncepcja systemu monitorującego zanieczyszczenie powietrza 
 
Wynik pomiaru zapylenia oraz pomiar prędkości i kierunku wiatru moŜe 
natychmiast wskazać źródła zanieczyszczenia powietrza znajdujące się na kierunku 
skąd wieje wiatr. Przy zmieniających się kierunkach wiatru moŜna namierzyć wiele 
stałych źródeł zanieczyszczeń. Budowa systemu składającego się z kilku lub nawet 
kilkunastu analizatorów ustawionych na obwodzie kontrolowanego obszaru moŜe 
pomierzyć co wchodzi i wychodzi z danego obszaru w czasie rzeczywistym to znaczy 
z opóźnieniem 10-15 minut. Mając sieć „bezobsługowych” analizatorów IPS P 
podłączonych do internetu, śaden emitent namierzony według azymutu nie uszedłby 
uwadze osobom kontrolującym czystość powietrza na danym obszarze. 
Nasza innowacja moŜe całkowicie zmodyfikować mapy zanieczyszczenia 
powietrza w Europie, które będą odpowiadać rzeczywistej sytuacji. Dotychczasowi 
emitenci zanieczyszczenia, szczególnie podczas wiejącego wiatru, nie będą się 
mogli czuć bezkarnie, bo nasz system to wykryje i zlokalizuje, a dotychczas 
stosowana metoda pomiaru tego nie mogła zrobić. 
 
 


