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Wstęp

Testowanie elektrycznych urządzeń medycznych jest szcze-
gólnym działem rutynowych badań bezpieczeństwa urzą-
dzeń elektrycznych, ponieważ testowane urządzenia lub ich 
elementy mają częsty, bezpośredni kontakt z newralgiczny-
mi częściami ciała pacjenta oraz personelem medycznym, 
co skutkuje podwyższonym ryzykiem porażenia prądem 
elektrycznym.

Istnieje wiele typów urządzeń medycznych, które muszą być 
regularnie testowane w celu zapewnienia ich użytkownikom 
bezpieczeństwa oraz niezawodności. Firma Metrel opra-
cowała specjalną wersję testera bezpieczeństwa MI 3360 
OmegaPAT XA (model M), która spełnia wymagania normy 
PN-EN 62353 dotyczącej testowania elektrycznych urządzeń 
medycznych.

Niniejszy przewodnik stanowi wprowadzenie w tematykę 
bezpieczeństwa urządzeń medycznych - definiuje pojęcia 
związane z tym zagadnieniem oraz podsumowuje wymaga-
nia normy PN-EN 62353.

Diagramy prezentowane w niniejszym przewodniku zostały 
opracowane jako wskazówka dla osób zajmujących się te-
stowaniem elektrycznych urządzeń medycznych testerem 
OmegaPAT XA MI 3360M.

Niniejszy przewodnik nie zastępuje normy PN-EN 62353, na 
podstawie której został opracowany.
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Klasyfikacja urządzeń

KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ ZE WZGLĘDU NA KLASĘ OCHRONNOŚCI

Klasa I II  II
Oznaczenie Brak

III

Przewód zasilający Trójżyłowy
(L, N, PE)

Dwużyłowy,
L, N

 Dwużyłowy

Przykład

Typ Oznaczenie Opis
B
(ang. B-body)

     

Urządzenia z częściami stosowanymi na pacjencie, które nie są 
izolowane od obudowy.

BF
(ang. B-body 
F-floating)

     

Urządzenia z częściami stosowanymi na pacjencie, które są izolowane 
od części zasilającej oraz obudowy. Wyższy stopień ochrony.

CF
(ang. C-cardiac
F-floating)

     

Urządzenia stosowane do diagnozy okolic serca pacjenta -  które są 
izolowane od części zasilającej oraz obudowy. Najwyższy stopień 
ochrony.

KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE STOSOWANIA NA PACJENCIE

Praktyczny  przewodnik po badaniach elektrycznych urządzeń medycznych
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Dostępny element przewodzący
Dostępny element przewodzący (poza częścią 
przeznaczoną do stosowania na pacjencie), który 
może zostać dotknięty przez pacjenta.

Część stosowana na pacjencie
Częścią stosowaną na pacjencie jest sonda lub 
innego typu element urządzenia medycznego, 
który musi pozostawać w fizycznym kontakcie 
z pacjentem by spełniał swoją funkcję. Część 
stosowana typu CF wymaga dużo wyższego 
stopnia ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym niż części typu B oraz BF.

Część zasilająca
Obwód elektryczny który jest podłączony 
bezpośrednio do sieci zasilającej. Część zasilająca 
zawiera wszystkie elementy przewodzące, 
które nie są odizolowane od sieci zasilającej 
przynajmniej jednym środkiem ochrony.

Typowe części elektrycznego urządzenia medycznego

Typowe części elektrycznego urządzenia medycznego, które mają istotny wpływ 
na bezpieczeństwo użytkowania zostały pokazany na poniższym obrazku:

   1. Przewód zasilający L,N,PE
  2. Część zasilająca  
  3. Dostępne elementy przewodzące
  4. Obudowa
  5. Część stosowana TYPU-B
  6. Część stosowana TYPU-F (BF, CF)



Strona 6

Elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę: 

• Czytelność i kompletność oznaczeń związanych z bezpieczeństwem.
• Kompletność części mechanicznych.
• Usterki lub niepożądane znaki nieprawidłowego użycia jak, np. ślady zalania.
• Kompletność akcesoriów danego urządzenia (np. przewody zasilające, 

oprzewodowanie badawcze, obudowy).
• Dostępność oraz kompletność dokumentacji odzwierciedlającej historię 

badania czy aktualną konfigurację badanego urządzenia. 
• Zgodność zabezpieczeń stosowanych w urządzeniu (np. bezpieczników) z 

danymi podanymi przez producenta.
• Doprowadzenie urządzenia po naprawie lub rekonfiguracji do stanu 

zapewniającego bezpieczną i niezawodną pracę.

1. Oględziny (Klasa I, II, III)

Rys. 1 (Oględziny zgodnie z normą PN-EN 62353)

Praktyczny  przewodnik po badaniach elektrycznych urządzeń medycznych
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2. Ciągłość połączeń uziemiających (Klasa I)

Pomiary powinny zostać przeprowadzone przy pomocy przyrządu zdolnego wygenerować prąd o wartości przynajmniej 200mA 
przy mierzonej wartości 500mΩ. Napięcie otwartego obwodu nie powinno przekraczać 24V. Zalecane jest wykonywanie tego testu 
niskim prądem (do 1A) ponieważ pozwala to na wykrycie niesprawnych połączeń stykowych.

 Typ  Opis
Urządzenie medyczne lub system medyczny z nieodłączalnym 
przewodem zasilającym - Rys. 2

< 300 mΩ

Urządzenie medyczne lub system medyczny z odłączalnym 
przewodem zasilającym - Rys. 2

Tylko urządzenie lub system medyczny < 200 mΩ
Tylko przewód zasilający < 100 mΩ
Przewód zasilający wraz z urządzeniem lub systemem < 300 mΩ

Urządzenie medyczne zainstalowane na stałe - Rys. 3 < 300 mΩ
Urządzenie medyczne z wieloma gniazdami wyjściowymi Układ sieci TN bez wyłącznika RCD < 300 mΩ

Instalacja z wyłącznikiem RCD lub układ sieci IT < 500 mΩ

Rys. 2 Rezystancja połączeń uziemiających, Klasa I Rys. 3 Rezystancja połączeń uziemiających, Klasa I, zainstalowane na stałe

Tabela

Uwaga 1: Dla dużych powierzchni przewodzących oraz krótszych przewodów łączeniowych wykonywanie pomiarów wyższym prądem wpływa pozytywnie na stabilność i 
powtarzalność wyników. 
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3. Rezystancja izolacji (Klasa I, II, III)

Jeśli istnieją wątpliwości dotyczące izolacji elektrycznego urządzenia medycznego, należy 
wykazać pod uwagę pomiar rezystancji izolacji jako uzupełnienie pomiarów prądów upływu. 
Pomiary rezystancji izolacji powinny być wykonywane napięciem stałym (DC) o wartości 
500V. Napięcie probiercze może być obniżone do 250V DC jeśli w układzie pomiarowym 
znajdują się ograniczniki przepięć (SPD). Podczas wykonywania tego pomiaru badane 
urządzenie medyczne powinno być odłączone od źródła zasilania, a wszystkie włączniki 
urządzenia powinny być ustawione w pozycji pracy (WŁĄCZONE). Pomiar rezystancji 
izolacji nie jest jednak testem bezwzględnie wymaganym w zapisach normy,

Minimalne wartości rezystancji izolacji urządzeń medycznych Klasa I Klasa II
Pomiędzy obwodem zasilającym oraz przewodem uziemiającym 
dla urządzenia klasy I - Rys. 4

≥ 2 MΩ -

Pomiędzy obwodem zasilającym oraz nieuziemionymi 
dostępnymi elementami przewodzącymi dla urządzenia klasy II 
(opcjonalnie Klasy I) - Rys. 5    

≥ 7 MΩ ≥ 7 MΩ

Pomiędzy obwodem zasilającym oraz częściami stosowany-
mi na pacjencie typu B dla urządzenia II Klasy oraz opcjonal-
nie przewodem uziemiającym (klasa I) - Rys. 7

≥ 2 MΩ ≥ 7 MΩ

Pomiędzy obwodem zasilającym oraz częściami stosowanymi 
na pacjencie typu F dla urządzenia II Klasy oraz opcjonalnie 
przewodem uziemiającym (klasa I) - Rys. 7

≥ 70 MΩ ≥ 70 MΩ

Pomiędzy obwodem zasilającym oraz częściami stosowanymi 
na pacjencie typu F dla urządzenia II Klasy oraz opcjonalnie 
przewodem uziemiającym (klasa I) - Rys. 6, 8

≥ 70 MΩ ≥ 70 MΩ

Rys. 4 Rezystancja izolacji, klasa I

Tabela 2

Praktyczny  przewodnik po badaniach elektrycznych urządzeń medycznych
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Rys. 5 Rezystancja izolacji; klasa II

Rys. 7  Rezystancja izolacji pomiędzy obwodem zasilającym, a 
dostępnymi częściami przewodzącymi; klasa I, II

Rys. 8 Rezystancja izolacji pomiędzy ochronnym połączeniem 
uziemiającym, a częściami stosowanymi na pacjencie (typu F); klasa I

3. Rezystancja izolacji (Klasa I, II, III)

Schematy pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy obwodem zasilającym oraz częściami stosowanymi na pacjencie:
- wszystkie części stosowane typu B powinny być połączone razem podczas wykonywania pomiaru
- wszystkie części stosowane typu F powinny być połączone razem podczas wykonywania pomiaru

Rys. 6 Rezystancja izolacji pomiędzy dostępnymi częściami 
izolowanymi, a częściami stosowanymi na pacjencie (typu F); klasa I, II
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4. Prądy upływu
W zależności od typu urządzenia lub systemu medycznego dopuszczalne jest stosowanie następujących metod pomiarowych do 
pomiarów prądów upływu urządzenia medycznego lub części stosowanej na pacjencie: 
a) Metoda zastępcza 
b) Metoda bezpośrednia 
c) Metoda różnicowa
d) Alternatywnie - metoda dotykowa lub metoda pacjenta opisane w normie PN-EN 60601-1 
Badane urządzenie powinno być sprawdzane w warunkach normalnej pracy

Prąd TYP-B TYP-BF TYP-CF
Prąd upływu urządzenia medycznego - metoda zastępcza
dla dostępnych elementów przewodzących urządzenia medycznego klasy I - Rys. 9 1000 µA 1000 µA 1000 µA
dla dostępnych elementów przewodzących urządzenia medycznego klasy II - Rys. 10 500 µA 500 µA 500 µA
Prąd upływu urządzenia medycznego - metoda bezpośrednia lub różnicowa
dla dostępnych elementów przewodzących urządzenia medycznego klasy I- Rys. 11, 13 500 µA 500 µA 500 µA
dla dostępnych elementów przewodzących urządzenia medycznego klasy II- Rys. 12, 14 100 µA 100 µA 100 µA
Dotykowy prąd upływu
dla dostępnych elementów przewodzących 100 µA 100 µA 100 µA
Prąd upływu części stosowanej - metoda zastępcza (AC)
zgodnie z Rys. 15, 16 5000 µA 50 µA
Prąd upływu części stosowanej - metoda bezpośrednia (AC)
zgodnie z Rys. 17, 18, 19 5000 µA 50 µA

Uwaga 1: Niniejsza tabela nie zawiera dopuszczalnych wartości dla urządzeń generujących upływ prądu stałego (DC)
Uwaga 2: Niektóre normy mogą dopuszczać inne wartości prądów upływu. Przykładowo: Sondy defibrylatora, TYP CF: prąd upływu części stosowanej: 100 µA, przenośne 
aparaty Roentgenowskie, prąd upływu urządzenia, metoda zastępcza 5000 µA, metoda bezpośrednia lub różnicowa: 2000 µA.

Tabela 3

Praktyczny  przewodnik po badaniach elektrycznych urządzeń medycznych
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4. Prądy upływu

4.1  Pomiar prądów upływu urządzenia medycznego 
Pomiar nie jest wykonywany dla urządzeń posiadających własne wewnętrzne źródło zasilania.

4.1.1 Pomiar prądów upływu urządzenia medycznego - metoda zastępcza
Urządzenie medyczne jest separowane od sieci zasilającej, a prąd upływu urządzenia jest mierzony zgodnie z Rys. 9, 10.

Rys. 9 Prąd upływu urządzenia medycznego
- metoda zastępcza; klasa I

Rys. 10 (Prąd upływu urządzenia medycznego
- metoda zastępcza; klasa II

Uwaga 1: Urządzenie medyczne klasy I nie musi być odseparowane od uziemienia ochronnego (PE) na czas trwania pomiarów.
Uwaga 2: Jeśli w czasie trwania pomiaru prąd upływu przekroczy wartość 1 mA, należy przeprowadzić pomiar metodą bezpośrednią lub pomiar prądu dotykowego 
(dopuszczalne wartości w Tabeli 3).
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4.1.2 Pomiar prądów upływu urządzenia medycznego - metoda bezpośrednia
Pomiary powinny być przeprowadzane przy zasileniu urządzenia napięciem sieci zasilającej i jeśli jest to stosowne - przy 
dwóch różnych pozycjach wtyczki - zgodnie z Rys. 11, 12. Jeśli wykonano pomiary przy dwóch różnych pozycjach wtyczki - jako 
wynik końcowy uznaje się ten o wyższej wartości.

Uwaga 1: Jeśli badane urządzenie jest zasilane z sieci w układzie IT, otrzymane wyniki będą miały błędną wartość. Podczas trwania pomiaru (z wyjątkiem przewodu 
ochronnego przewodu zasilającego) urządzenie powinno być odizolowane od ziemi. W innym przypadku metoda bezpośrednia nie może być stosowana.
Uwaga 2: Potencjał ziemi może być wprowadzony, np. przez zewnętrzne linie danych.
Uwaga 3: Podczas pomiaru prądu upływu urządzenia medycznego klasy I, personel lub osoby postronne mogą być zagrożone wskutek przerwania przewodu ochronnego.
 

Rys. 11 Prąd upływu urządzenia medycznego
- metoda bezpośrednia, klasa I

Rys. 12 Prąd upływu urządzenia medycznego
- metoda bezpośrednia, klasa II

4. Prądy upływu

Praktyczny  przewodnik po badaniach elektrycznych urządzeń medycznych
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4.1.3 Pomiar prądów upływu urządzenia medycznego - metoda różnicowa
Pomiary powinny być przeprowadzane przy napięciu sieci zasilającej i jeśli jest to stosowne - przy dwóch różnych pozycjach 
wtyczki - zgodnie z Rys. 13, 14. Jeśli wykonano pomiary dla dwóch różnych pozycjach wtyczki - jako wynik końcowy uznaje się ten 
o wyższej wartości.

Uwaga: Jeśli badane urządzenie jest zasilane z sieci w układzie IT, otrzymane wyniki będą miały błędną wartość. Podczas pomiaru prądów upływu o niskiej wartości - 
należy zwrócić uwagę na informacje o ograniczeniach podawane przez producenta przyrządu pomiarowego. Jeśli wartość prądu upływu mierzonego metodą różnicową 
przekracza 0,5 mA dla urządzeń klasy I, należy przeprowadzić pomiar metodą bezpośrednią lub pomiar prądu dotykowego (dopuszczalne wartości w Tabeli 3).

Rys. 13. Pomiar prądu upływu urządzenia medycznego
- metoda różnicowa, Klasa I

Rys. 14.  Pomiar prądu upływu urządzenia medycznego
- metoda różnicowa, Klasa II

4. Prądy upływu
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4. Prądy upływu

4.2 Pomiar prądu upływu części stosowanej na pacjencie 
 
Pomiar prądów upływu części stosowanej na pacjencie powinien być 
przeprowadzany na wyposażeniu urządzeń medycznych mającym bezpośredni 
kontakt z ciałem pacjenta.  

• Dla części typu B zazwyczaj nie wykonuje się osobnego pomiaru - 
wyposażenie zazwyczaj objęte jest zakresem pomiaru prądu upływu 
urządzenia. 

• Osobne pomiary części stosowanych typu B są wykonywane jedynie jeśli 
są wymagane przez producenta (np. poprzez wpis w instrukcji obsługi lub 
innych załączonych dokumentach).

• Pomiary prądów upływu części stosowanych typu F powinny być 
przeprowadzone dla wszystkich elementów mających styczność z ciałem 
pacjenta - połączonych razem zgodnie z Rys. 15, 16, 17, 18 lub 19, lub w 
sposób zalecany przez producenta urządzenia medycznego. 

• Alternatywnie, dla części stosowanych typu CF pomiar może być 
przeprowadzany dla każdej części osobno. 

Podczas testowania urządzeń medycznych z wieloma częściami stosowanymi, 
należy je podłączać etapowo i sprawdzać zgodność z wartościami granicznymi 
podanymi w tabeli 3. Części stosowane nie biorące udziału w danym badaniu 
powinny być odizolowane.

Praktyczny  przewodnik po badaniach elektrycznych urządzeń medycznych
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Rys. 15 Prąd upływu części stosowanych, metoda 
zastępcza, klasa I

Rys. 16 Prąd upływu części stosowanych, metoda zastępcza, 

klasa II

4. Prądy upływu

4.2.1 Pomiar prądu upływu części stosowanej na pacjencie - metoda zastępcza

Pomiary urządzeń medycznych wyposażonych w części stosowane typu F powinny być wykonywane zgodnie z Rys. 15, 16 dla 

urządzeń zasilanych z sieci.
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4. Prądy upływu

4.2.2 Pomiar prądu upływu części stosowanej na pacjencie 
- metoda bezpośrednia
Pomiary powinny być przeprowadzane przy napięciu sieci zasilającej i jeśli jest 
to stosowne - przy dwóch różnych pozycjach wtyczki - zgodnie z Rys. 17, 18 lub 
zgodnie z Rys. 19 dla urządzeń medycznych zasilanych z wewnętrznego źródła.

Rys. 17 Prąd upływu części stosowanej, metoda 
bezpośrednia, klasa I

Rys. 18 Prąd upływu części stosowanej, metoda 
bezpośrednia, klasa II

Uwaga: Jeśli badane urządzenie jest zasilane z sieci w układzie IT, otrzymane wyniki będą miały 
błędną wartość.

Rys. 19 Prąd upływu części stosowanej, metoda 
bezpośrednia, wewnętrzne źródło zasilania

Praktyczny  przewodnik po badaniach elektrycznych urządzeń medycznych
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4.3 Pomiar dotykowego prądu upływu 
       (Alternatywnie można zastosować metodę dotykową wg PN-EN 60601-1) 
 
 
Wykonywanie tego pomiaru jest wymagane wyłącznie dla dostępnych elementów przewodzących, które nie są uziemione w celach 
ochronnych. Pomiar powinien być przeprowadzony przy napięciu sieciowym zgodnie z Rys. 20, 21. 

4. Prądy upływu

Rys. 20 Dotykowy prąd upływu urządzenia medycznego, 
klasa I

Rys. 21 Dotykowy prąd upływu urządzenia medycznego,
klasa II
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Sekwencja badań

Na Rys. 22 widoczna jest zalecana sekwencja badań urządzeń medycznych 
zgodnie z normą PN-EN 62353.

Pomiar rezystancji izolacji 
(niewymagane)

Przygotowanie raportu 
pomiarowego

Test funkcjonalny

Sprawdzenie oraz 
przygotowanie do normalnej 

pracy

Ocena wyników

 START

 Wybór testów

Oględziny

Pomiar ciągłości połączeń 
uziemiających

Pomiar prądów upływu

Rys.22 Sekwencje badań

Praktyczny  przewodnik po badaniach elektrycznych urządzeń medycznych
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Dobór odpowiedniej metody pomiaru prądów upływu

Na Rys. 23 widoczny jest przykładowy diagram 
decyzyjny pomagający określić najodpowiedniejszą 
metodę pomiarową do zastosowania podczas 
pomiarów prądów upływu dla niezainstalowanych 
na stałe urządzeń medycznych klasy I i II.

Urządzenie klasy I?

  Pomiar ciągłości 
połączeń uziemiających 
zakończony wynikiem 

pozytywnym?

Zaplanowano
pomiar rezystancji 

izolacji?

Wykonać odpowiednie 
testy 

Wynik pozytywny?

NaprawaTak

Tak

Tak

Tak

Nie

Pomiar prądu upływu

 PRĄD UPŁYWU URZĄDZENIA

Elektronicznie włączane zasilanie?

Urządzenie izolowane od ziemi?

PRĄD UPŁYWU CZĘŚCI STOSOWANEJ

 PRĄD UPŁYWU URZĄDZENIA - 
metoda zastępcza (Rys. 9, 10)

 Włącz przełączniki zasilania

 Obwody aktywne?

PRĄD UPŁYWU CZĘŚCI STOSOWANEJ
- metoda bezpośrednia (Rys. 17, 18) lub 

Urządzenie z WEWNĘTRZNYM ŹRÓDŁEM 
ZASILANIA (Rys. 19)

 Włącz urządzenie

Włącz przełączniki zasilania

UPŁYWU CZĘŚCI STOSOWANEJ
- metoda zastępcza (Rys. 15, 16)

 PRĄD UPŁYWU CZĘŚCI STOSOWANEJ
metoda różnicowa (Rys. 13, 14)

PRĄD UPŁYWU URZĄDZENIA
metoda bezpośrednia (Rys. 11, 12) lub 

metoda różnicowa (Rys. 13, 14)

Nie

Tak Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak Tak

Tak

Tak

DOKUMENTACJA

Rys. 23 Diagram doboru odpowiedniej metody pomiaru prądów upływu

Nie

Nie

Naprawa

Nie

PRĄD UPŁYWU
zgodnie z PN-EN 60601-1

Pomiar części 
stosowanych 

pojedynczo lub 
grupowo przy 

odizolowanych
pozostałych 

częściach

 Obecność CZĘŚCI STOSOWANYCH 
typu F?

 Wartość przekracza 1mA?

UPŁYW URZĄDZEŃ 
WIELOFAZOWYCH

czy wartość prądu przekracza 
wartości Tabeli 2?
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Testy automatyczne AUTO SEQUENCE®

Testy automatyczne zwane również testami “AUTO SEQUENCE”, które ułatwiają przeprowadzanie pomiarów, są znakiem 
rozpoznawczym wielu przyrządów pomiarowych firmy Metrel od wielu lat. Przyrząd MI 3360 M OmegaPAT XA z kolorowym 
wyświetlaczem - w połączeniu z oprogramowaniem Metrel Electrical Safety Manager (w skrócie MESM) pozwala korzystać 
z testów AUTO SEQUENCE ®  w zupełnie nowym wymiarze. 

Rys. 24  Metrel Electrical Safety Manager - edytor testów Auto Sequence

Praktyczny  przewodnik po badaniach elektrycznych urządzeń medycznych
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Testy automatyczne AUTO SEQUENCE®

Przyrząd Metrel MI 3360 OmegaPAT XA umożliwia użytkownikowi wybór testu spośród zdefiniowanych testów
AUTO SEQUENCE®. Testy zostały opracowane na potrzeby testowania urządzeń medycznych w oparciu o normę PN-EN 62353. 
Oprócz opracowanych fabrycznie testów - użytkownik może stworzyć własną sekwencję pomiarową przy użyciu edytora testów 
AUTO SEQUENCE® w oprogramowaniu Metrel Electrical Safety Manager. To narzędzie umożliwia tworzenie testów automatycznych 
zawierających komentarze, schematy, obrazki oraz listy inspekcyjne dotyczące oględzin bądź sprawdzeń funkcjonalnych. Dodatkowo nie 
ma żadnych ograniczeń dotyczących projektowania przebiegu testów, liczby kroków pomiarowych czy ilości komentarzy lub obrazków.

Rys. 25 Lista testów automatycznych na podstawie kryteriów Rys. 26 Schematy połączeń



Strona 22

Rys. 27 Podstawowe testy Auto Sequence

Rys. 29  Lista testów pojedynczych w danym teście Auto Sequence Rys. 30 Wybór wielu punktów pomiarowych

Testy automatyczne AUTO SEQUENCE®
Dla wykwalifikowanego użytkownika opcja tworzenia własnych sekwencji testowych AUTO SEQUENCE® oznacza możliwość znacznej 
redukcji czasu potrzebnego na wykonanie badań. Z drugiej strony nawet niewykwalifikowany użytkownik może w łatwy sposób 
przeprowadzić badania postępując zgodnie ze wskazówkami i komentarzami wyświetlanymi na ekranie podczas trwania testu.

Rys. 28 Dodatkowe testy Auto Sequence

Praktyczny  przewodnik po badaniach elektrycznych urządzeń medycznych
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Profesjonalne raportowanie

Wyniki pomiarów mogą zostać opracowane w formie profesjonalnych raportów pomiarowych / tabel z wynikami pomiarów jak na 
poniższym przykładzie:

Rys. 31 Przykładowy raport pomiarowy Rys. 32 Kompletne wyniki pomiarów
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