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ZS.DZ.334.2.2017.AMC  

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/ZO/EDUA/2017 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

na dostawę zestawów panelowych i demonstracyjnych, stanowiących doposażenie 

pracowni zawodowej w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach 

realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”, nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-007/16 

realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 

Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. 

 

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest po dostawie przedmiotu 

zamówienia do siedziby Zamawiającego do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego  

w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. 

Obowiązek ten dotyczy wszystkich części zamówienia. 

 

Część nr I zamówienia: 

System sterowania silnikiem ZS, typu Common Rail 

Stanowisko demonstracyjne „Zespół sterowania silnikiem ZS typu Common Rail” 

przeznaczone do prezentowania działania elementów elektronicznych, mechanicznych  

i hydraulicznych wchodzących w skład systemu sterowania i zasilania paliwem 

współczesnych silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym  typu CR/EDC. W jego 

skład powinny wchodzić dwa podstawowe moduły: 

- Zespół sterowania pompą i wtryskiwaczami systemu Common Rail, służący do 

demonstrowania działania oraz badania parametrów elektrycznych i hydraulicznych 

pompy wysokiego ciśnienia i elektrowtryskiwaczy. 

- Zespół sterowania silnikiem ZS typu Common Rail, wyposażony w mikroprocesorowy 

sterownik, służący do demonstrowania układu sterowania pompą wysokiego ciśnienia  

i elektrowtryskiwaczami oraz pomiaru jego parametrów.  

Podstawowe założenia działania zestawu: 

 Układ paliwa umożliwiający prezentację działania podzespołów oraz zmianę dawki 

paliwa.   

 Pulpit pomiarowy umożliwiający łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych do 

wszystkich czujników i podzespołów wykonawczych systemu.  

 Sterowanie napędem pompy umożliwiające symulowanie pełnego zakresu prędkości 

obrotowych od fazy rozruchu do pełnych obrotów.  

 Pulpit symulacji usterek umożliwiający realizację stanów awaryjnych w wybranych 

obwodach oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię.  

 Możliwość przeprowadzenie diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń 

diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez 

złącze OBD.  

Urządzenia powinny posiadać certyfikat CE. 

Moduł 1 Zespół sterownia pompą i wtryskiwaczami systemu Common Rail 

Stanowisko demonstracyjne powinno umożliwiać co najmniej: 

1. Sterowanie elektryczną pompą zasilającą niskiego ciśnienia, 
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2. Napęd i sterowanie pompą wysokiego ciśnienia typu „Radialjet”, 

3. Sterowanie pompą z wewnętrznego układu elektronicznego, 

4. Sterownie pompą z zewnętrznego stanowiska demonstracyjnego, 

5. Pomiar bieżących, hydraulicznych parametrów pompy: 

 ciśnienie na wejściu pompy wysokiego ciśnienia (za pomocą manometru), 

 ciśnienie w kolektorze wtryskowym za pomocą czujnika wysokiego 

ciśnienia, 

 wydatku każdego z wtryskiwaczy (za pomocą menzurek pomiarowych). 

6. Kompleksowe ustawienie i pomiar parametrów pompy za pomocą „Testera 

Pomp Common Rail”: 

 płynną regulację ciśnienia  i jego cyfrowy pomiar, 

 cyfrowy pomiar wysokiego ciśnienia w kolektorze wtryskowym, 

 cyfrowy pomiar prędkości obrotowej pompy wysokiego ciśnienia, 

 sterownie elektromagnesem sekcji pompy.  

7. Kompleksowe sterowanie wtryskiwaczami za pomocą „Testera 

wtryskiwaczy Common Rail”: 

 płynną regulację czasu trwania impulsu wtrysku, 

 płynną regulację częstotliwości impulsu wtrysku. 

 

Stanowisko demonstracyjne „Zespół sterowania pompą i wtryskiwaczami typu 

Common Rail" będzie przeznaczone do pomiaru i obserwacji parametrów pracy pompy 

wysokiego ciśnienia i elektrowtryskiwaczy stosowanych w wysokoprężnych silnikach 

samochodowych w funkcji obrotów i innych parametrów. 

Napęd pompy w zestawie powinien odbywać się za pomocą 3-fazowego silnika 

elektrycznego o mocy co najmniej 2,2kW/380V. Prędkość obrotowa oraz inne parametry 

pracy silnika napędowego mogą być regulowane w szerokim zakresie za pomocą 

mikroprocesorowego falownika tyrystorowego. Regulacja obrotów silnika powinna być  

możliwa w sposób płynny co najmniej w zakresie do 5000 obr/min. 

 

Elementy i podzespoły, które powinny być zawarte w zespole sterowania i napędu: 

1. Przewody połączeniowe. 

2. Główny włącznik/bezpiecznik zespołu sterowania i napędu. 

3. Silnik napędu pompy wtryskowej. 

4. Osłona kół pasowych napędu i pompy. 

5. Osłona przewodów paliwowych wysokiego ciśnienia. 

6. Przewody zrzutu paliwa z wtryskiwaczy. 

7. Elektrowtryskiwacze paliwa. 

8. Przewody paliwowe wysokiego ciśnienia. 

9. Kolektor wtryskiwaczy. 

10. Osłona menzurek pomiarowych. 

11. Gniazda połączeniowe z zewnętrznym systemem sterowania. 

12. Sterownik Hitachi L-100(L-200) lub równoważny silnika napędowego. 

13. Zbiornik paliwa z podającą - elektryczną pompą paliwa. 

14. Manometr ciśnienia paliwa na wejściu pompy wysokiego ciśnienia. 

15. Tester wtryskiwaczy Common Rail. 

16. Tester pompy Common Rail. 

17. Pasek zębaty. 
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18. Czujnik Hall’a prędkości obrotowej pompy (element pomiarowy Testera pomp 

CR). 

19. Koło napędowe pompy wtryskowej ze znacznikiem faz rozrządu. 

20. Czujnik Hall’a faz rozrządu. 

21. Czujnik indukcyjny położenia wału silnika napędowego. 

22. Znacznik pomiaru kąta wtrysku. 

23. Koło pasowe napędowe. 

24. Obwodowe znaczniki kątowe. 

25. Stelaż zespołu sterowania. 

26. Moduł przełączający. 

27. Czujnik wysokiego ciśnienia paliwa. 

28. Pompa wysokiego ciśnienia. 

29. Regulator ciśnienia. 

30. Zawór regulacji ciśnienia paliwa na dolocie pompy wysokiego ciśnienia. 

31. Filtr paliwa z odstojnikiem. 

32. Zawory spustowe. 

33. Menzurki pomiarowe. 

Przeznaczenie podstawowych podzespołów stanowiska: 

1. W układzie napędowym pompy: 

a. napęd pompy wysokiego ciśnienia realizowany za pomocą trójfazowego 

silnika indukcyjnego typu asynchronicznego o mocy 2,2 kW i uzwojeniach 

połączonych w trójkąt. Do przeniesieniu napędu z koła pasowego silnika 

na koło pasowe pompy wykorzystywany ma być pasek zębaty, 

b. mikroprocesorowy falownik tyrystorowy typu L-100 (L-200)nzasilania 

silnika napędowego – ma służyć do regulacji prędkości obrotowej silnika 

napędowego; umożliwiać przez to pomiar charakterystyki pracy pompy 

wtryskowej w funkcji prędkości obrotowej; dzięki możliwości 

wytworzenia napięcia zasilającego o częstotliwości wyższej od sieciowej 

(do ok.80 Hz) prędkość obrotowa silnika powinna posiadać możliwość 

zwiększenia ponad obroty nominalne o  co najmniej 50%, 

c. zespół napędowy silnik-pompa powinien być umieszczony na podstawie -

platformie przymocowanej do konstrukcji stanowiska za pomocą 

amortyzatorów gumowych, w celu umożliwienia odizolowanie elementów 

stanowiska od drgań zespołu napędowego, 

d. elementy wirujące zespołu napędowego (koła pasowe i pasek zębaty) mają 

być zabezpieczone osłoną, 

e. na kole pasowym należy umieścić znaczniki, które wraz ze znacznikami 

umieszczonymi na osłonie, służą do pomiaru wartości kątowych 

parametrów pompy wtryskowej, 

f. przy kole pasowym należy umieścić czujnik indukcyjny położenia wału –

czujnik ten należy połączyć z modułem przełączającym, 

g. przy kole pasowym pompy należy zamocować czujnik faz rozrządu  oraz 

czujnik Hall’a, wykorzystywany przez Tester pomp Common Rail do 

pomiaru prędkości obrotowej pompy. 

2. W układzie paliwowym stanowiska: 

a. zbiornik paliwa stanowiący pojemnik oleju napędowego pompy  oraz 

przyjmujący zrzut paliwa z wtryskiwaczy, menzurek pomiarowych , 

pompy wysokiego ciśnienia i zaworu, 
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b. pomiędzy zbiornikiem paliwa, a pompą powinny być zabudowane: 

odstojnik paliwa oraz filtr paliwa służące do odseparowania wody  

i zanieczyszczeń stałych, 

c. paliwo ze zbiornika powinno być doprowadzone poprzez elektryczną 

pompę wstępną, która tłoczy paliwo pod ciśnieniem w zakresie co 

najmniej 1 ÷ 3 bar do pompy wtryskowej za pomocą giętkich przewodów 

paliwowych; takie same przewody paliwowe są wykorzystywane do 

połączenia menzurek pomiarowych i końcówek zrzutu paliwa ze 

zbiornikiem paliwa, 

d. do pomiaru niskiego ciśnienia paliwa za elektryczną pompą zasilającą, MS 

służyć manometr, natomiast czujnik powinien mierzyć wysokie ciśnienie  

w kolektorze wtryskiwaczy uzyskane z pompy wysokiego ciśnienia, 

e. metalowe przewody paliwowe wysokiego ciśnienia,  mają służyć do 

połączenia pompy z kolektorem wtryskiwaczy oraz kolektora 

wtryskiwaczy z elektrowtryskiwaczami. 

f. na przewód paliwowy wysokiego ciśnienia należy umożliwić dodatkowy 

montaż piezoelektrycznego czujnika do synchronizacji zewnętrznej lampy 

stroboskopowej, wykorzystywanej przy badaniu parametrów kątowych 

wtrysku paliwa, 

g. elektrowtryskiwacze, pod wpływem wysokiego ciśnienia paliwa  

i elektrycznego impulsu sterującego ze sterownika lub „Testera 

wtryskiwaczy CR”, wtryskują paliwo do menzurek pomiarowych. Na 

ściankach menzurek należy umieścić podziałkę umożliwiającą pomiar 

dawki paliwa (niezależnie w każdym z wtryskiwaczy), w górnej części 

menzurek należy umieścić przewody przelewowe, w dolnej zawory 

spustowe, połączone ze zbiornikiem paliwa , 

3. W układzie elektrycznym stanowiska: 

a. włącznik główny stanowiska powinien być zintegrowany z bezpiecznikiem 

16A, służyć ma on do zasilania silnika napędowego i testerów, oraz 

modułu przełączającego, który zasila również elektryczną pompę 

zasilającą, 

b. „Tester pompy Common Rail" ma służyć do wysterowania regulatora 

ciśnienia paliwa z jednoczesnym pomiarem współczynnika sygnału 

sterującego oraz do pomiaru ciśnienia paliwa i prędkości obrotowej 

pompy, 

c. „Tester wtryskiwaczy Common Rail" służący do wysterowania 

elektrowtryskiwaczy, umożliwiający płynną regulację częstotliwości i 

czasu trwania impulsu wtrysku, 

d. blok sterowania ma służyć do połączenia obwodów pompy paliwa, 

elektrowtryskiwaczy, czujników i falownika  z testerami  lub zewnętrznym 

stanowiskiem demonstracyjnym „System sterowania silnikiem ZS”. W 

zależności od sposobu sterowania przełączenie obwodów powinno 

następować automatycznie po włączeniu stacyjki „Systemu sterowania 

silnikiem ZS typu Common Rail" za pośrednictwem przewodów 

połączeniowych, 

e. w module przełączającym należy wbudować następujące elementy: 

1 -  włącznik Start/ Stop silnika napędowego  

2 -  przycisk kasowania sterownika L-100 (L-200), 

3 -  potencjometr do regulacji prędkości obrotowej silnika  
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4 -  przycisk wyboru rodzaju pracy; niezależna lub sterowanie 

zewnętrzne, przy czym jeśli połączono Zespół napędowy  

z „Systemem sterowania” i włącznik zapłonu/stacyjkę ustawiono  

w pozycji „ZAŁ” to automatycznie powinna być blokowana praca  

w trybie niezależnym,  

5 -  kontrolki trybu pracy, 

6 -  kontrolka zasilania modułu przełączającego, 

7 -  włącznik zasilania modułu przełączającego. 

 

Moduł 2 Zespół sterowania silnikiem ZS typu Common Rail 

Stanowisko demonstracyjne „System sterowania silnikiem ZS typu Common Rail" 

będzie przeznaczone do pomiaru i obserwacji parametrów pracy układu sterowania 

pompy wysokiego ciśnienia oraz elektrowtryskiwaczy  stosowanych w wysokoprężnych 

silnikach samochodowych z układem sterowania typu Common Rail, w funkcji obrotów 

oraz takich  parametrów jak: kąta wyprzedzenia wtrysku, zmian dawki paliwa poprzez 

regulację ciśnienia i czasu trwania impulsu wtrysku w funkcji temperatury, obciążenia  

i innych parametrów. 

Stanowisko powinno umożliwiać obserwację zmian kąta wyprzedzenia wtrysku 

metodą stroboskopową lub przez porównanie sygnału o położeniu wału korbowego  

z innymi sygnałami. 

Pulpit pomiarowy urządzenia powinien umożliwiać łatwe podłączenie przyrządów 

pomiarowych do wszystkich czujników systemu i podzespołów wykonawczych systemu. 

Pulpit symulacji usterek powinien umożliwiać realizację stanów awaryjnych  

w wybranych obwodach, oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię 

typu ciągłego lub sporadyczną. Powinna być możliwa prezentacja sposobu realizacji 

dawki paliwa w trybie awaryjnym. 

Urządzenie powinno być wyposażone w złącze diagnostyczne (uniwersalne) 

umożliwiające podłączenie przyrządów diagnostycznych takich jak KTS-500, MEGA 

MACS lub innych i obserwację parametrów bieżących systemu. 

„System sterowania silnikiem ZS typu Common Rail”, powieniem być wyposażony 

w mikroprocesorowy sterownik, mogący pracować jedynie w połączeniu z modułem 

Zespołu  sterowania  pompą i wtryskiwaczami opisanym w części moduł I.  

Stanowisko powinno być wykonane w formie zamkniętego kasetonu z profili 

aluminiowych i lakierowanej płyty paździerzowej. Powinien być zabudowany na 

ruchomej ramie wsporczej wykonanej z profili lekkich. Całość konstrukcji metalowej 

powinna być pomalowana lakierem proszkowym dla zapewnienia estetyki i trwałości 

powłok lakierniczych. 

Zasilanie stanowiska powinno być możliwe z sieci energetycznej 220V/50Hz 

poprzez transformator bezpieczeństwa. Wewnątrz stanowiska należy zabudować zasilacz 

przekształcający napięcie zmienne z transformatora bezpieczeństwa na napięcie stałe  

o wartości 13,6V. Maksymalna wydajność prądowa zasilacza powinna wynosić co 

najmniej  15A. 

Ze względu na zastosowanie źródła zasilania o stosunkowo dużej wydajności prądowej, 

należy zastosować szereg zabezpieczeń w postaci: bezpieczników obwodów(od góry): 

zasilacza oraz pompy. 

Prędkość obrotowa silnika napędu pompy wtryskowej oraz, w zależności od potrzeb 

także inne parametry pracy silnika napędowego, umożliwiać powinny regulację w 

szerokim zakresie za pomocą mikroprocesorowego falownika tyrystorowego. Regulacja 
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obrotów silnika powinna odbywać się w sposób płynny za pomocą potencjometru 

umieszczonego w centralnej części stanowiska demonstracyjnego. 

 

Elementy i podzespoły stanowiska demonstracyjnego: 

1. Włącznik zapłonu-stacyjka. 

2. Kontrolki obecności napięć w obwodach zasilających. 

3. Przełącznik wskaźnika napięcia. 

4. Bezpieczniki obwodów: pompy, zasilania. 

5. Potencjometr symulacji czujnika ciśnienia doładowania 

6. Potencjometr symulacji czujnika temperatury paliwa. 

7. Przekaźniki systemu K1 ÷ K5. 

8. Wskaźnik napięć systemu. 

9. Potencjometr symulacji czujnika temperatury silnika. 

10. Włącznik zasilania dmuchawy. 

11. Dmuchawa powietrza. 

12. Przepływomierz powietrza. 

13. Potencjometr regulacji wydatku dmuchawy.  

14. Wtryskiwacz paliwa nr 1. 

15. Zawór recyrkulacji spalin z kontrolką działania. 

16. Schemat ideowy. 

17. Sterownik systemu. 

18. Kontrolka sprzęgła oraz światło STOP. 

19. Włącznik pedału hamulca (świateł STOP). 

20. Włącznik pedału sprzęgła. 

21. Główny bezpiecznik/włącznik stanowiska 

22. Transformator bezpieczeństwa. 

23. Potencjometr pedału przyśpieszenia. 

24. Gniazda przyłączeniowe diagnoskopu ADP-124. 

25. Pulpit pomiarowy. 

26. Kontrolki pracy wentylatorów chłodnicy stopień 1 i 2 

27. Regulacja prędkości obrotowej silnika. 

28. Gniazda obwodów wykonawczych i sterujących do połączenia z modułem 

Sterowania i napędu. 

29. Przełącznik symulacji włącznika ciśnieniowego sprężarki klimatyzacji i kontrolka 

przekaźnika sprężarki klimatyzacji. 

30. Pulpit symulacji usterek. 
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Zdjęcie poglądowe Zestawu: 
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Część nr II zamówienia: 

Zestaw panelowy „Sensoryka systemów pojazdowych” 

Zestaw panelowy umożliwiający naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę 

parametrów podzespołów systemu pojazdowego. Zestaw powinien dawać możliwość 

dowolnej konfiguracji. Zestaw powinien umożliwiać naukę weryfikacji, wyznaczania 

charakterystyk i parametrów podzespołów czujnikowych systemów pojazdowych takich jak: 

kąt i prędkość obrotowa, temperatura, ciśnienie, przepływ, przyspieszenia liniowe, spalanie 

stukowe. 

Zestaw panelowy zbudowany ze stelaża z profili aluminiowych wyposażony we 

wsporniki: pod drukarkę, monitor, komputer. Urządzenie powinno być wyposażone w ramkę 

na akumulator oraz wsporniki pod przewody i łączniki.  

 

Urządzenie powinno posiadać certyfikat CE. 

Zestaw powinien składać się z następujących elementów:  

1) panel dystansowy, 

2) włącznik masy, 

3) włącznik zapłonu, 

4) moduł pomiarowy, 

5) anemometr, 

6) diodowy wskaźnik napięcia, 

7) stabilizator napięcia 13,6 V 10A, 

8) regulator współczynnika wypełnienia, 

9) zespół bezpieczników, 

10) dwa stabilizatory napięcia 5 V, 

11) dmuchawa, 

12) czujnik spalania  stukowego, 

13) czujnik temperatury silnika, 

14) czujnik temperatury powietrza, 

15) sonda lambda, 

16) czujnik aktywnej prędkości obrotowej, 

17) czujnik prędkości pojazdu, 

18) czujnik przyspieszeń pionowych, 

19) czujnik kierunku obrotu, 

20) przepływomierz powietrza masowy (kg/h), 

21) przepływomierz powietrza masowy HFM5 (kg/h), 

22) przepływomierz powietrza objętościowy (m
3
/h), 

23) MAP – Sensor Ford, 

24) MAP – Sensor MM, 

25) czujnik ciśnienia różnicowego,  

26) czujnik ciśnienia różnicowego DPF, 

27) pompka podciśnienia, 

28) czujnik ciśnienia oleju, 

29) czujnik poziomu paliwa, 

30) transformator bezpieczeństwa 220V/24V, 

31) Autotransformator 24V/2 x 12V-160W, 

32) Prostownik 12/24V – 10 A. 
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Zdjęcie poglądowe: 

 

Ćwiczenie na urządzeniu powinno umożliwiać także:  

 zapoznanie się z oznaczeniami i symbolami graficznymi czujników wg dokumentacji 

AutoData, 

 pomiary parametrów czujników, oraz wykonanie ich charakterystyk za pomocą 

miernika lub oscyloskopu. 
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Część nr III zamówienia: 

Zestaw panelowy „Aktoryka systemów pojazdowych” 

Zestaw panelowy powinien umożliwiać naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę 

parametrów podzespołów systemu pojazdowego. Zestaw powinien zapewniać możliwość 

dowolnej konfiguracji. Zestaw powinien  umożliwiać naukę budowy, działania, określania 

charakterystyki pracy i parametrów pracy podzespołów wykonawczych systemów 

pojazdowych co najmniej takich jak: zespoły wtryskowe, mechanizmy biegu jałowego, 

centralne zamki, układy recyrkulacji spalin, regulacji ciśnienia doładowania, elektronicznej 

przepustnicy.  

Zestaw panelowy zbudowany ze stelaża z profili aluminiowych wyposażony we 

wsporniki: pod drukarkę, monitor, komputer. Urządzenie powinno być wyposażone w ramkę 

na akumulator oraz wsporniki pod przewody i łączniki.  

 

Urządzenie powinno posiadać certyfikat CE. 

Zestaw powinien składać się z następujących elementów:  
1) włącznik masy, 

2)  włącznik zapłonu, 

3) moduł pomiarowy, 

4) diodowy wskaźnik napięcia, 

5) dwa manowakuometry, 

6) przeciwsobny regulator współczynnika wypełnienia, 

7) stabilizator napięcia 13,6V 10A, 

8) stabilizator napięcia 5V, 

9) regulator napięcia regulowany 10-17V 1,5A, 

10)  zespół bezpieczników, 

11)  zespół świec żarowych, 

12)  sterownik świec żarowych, 

13)  zasobnik podciśnienia, 

14)  zawór EGR elektromagnetyczny, 

15)  elektrozawór modulacji podciśnienia, 

16)  zawór biegu jałowego  2-pin, 

17)  zawór biegu jałowego  3-pin, 

18)  zawór regeneracji filtra z węglem aktywnym, 

19)  zawór elektropneumatyczny, 

20)  zawór elektrohydrauliczny, 

21)  wtryskiwacz paliwa, 

22)  zespół przepustnicy z nastawnikiem biegu jałowego, 

23)  zespół przepustnicy elektronicznej, 

24)  silnik krokowy, 

25)  siłowniki elektromechaniczne centralnego zamka – tył, 

26)  siłowniki elektromechaniczne centralnego zamka – przód, 

27)  sterownik centralnego zamka, 

28)  sterownik czujników ultradźwiękowych, 

29)  centralka alarmowa, 

30)  zespół prostowniczy – 6 diod, 

31)  zespół prostowniczy – 9 diod, 

32)  regulator napięcia alternatora, 

33)  transformator bezpieczeństwa 220V/24V, 
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34)  autotransformator 24V/2x12V- 160W, 

35)  prostownik 12/24V-10A, 

36)  radioodtwarzacz samochodowy, 

37) głośnik samochodowy prawy/przód,  

38) głośnik samochodowy prawy/tył, 

39) głośnik samochodowy lewy/przód, 

40) głośnik samochodowy lewy/tył. 

 

Ćwiczenie na urządzeniu powinno umożliwiać także:  
 zapoznanie się z oznaczeniami i symbolami graficznymi czujników wg dokumentacji 

AutoData, 

 pomiary parametrów mechanizmów wykonawczych, oraz wykonanie ich 

charakterystyk za pomocą miernika lub oscyloskopu. 

Zdjęcia poglądowe: 
 

 


