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Anotácia:
Snímač pomerných pretvorení je charakteristický tým, že
medzi sledovanými bodmi A a B meraného objektu (4) je
umiestnené magnetoelastické jadro (1) aspoň jednej cievky
(2) pripojenej svojimi vývodmi k vyhodnocovaciemu zariadeniu (3). Magnetoelastické jadro (1) je s bodmi A a B
pevne spojené. Magnetoelastické jadro (1) je z amorfného
kovového materiálu. Amorfný kovový materiál jadra (1) je
výhodne spracovaný v tepelnom a magnetickom poli pri
súčasnom pôsobení mechanického napätia a je výhodne v
tvare tenkej pásky.
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Oblasť techniky
Vynález sa týka elektrických snímačov najmä na meranie pomerných pretvorení.
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Doterajší stav techniky
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V súčasnosti je známych viacero druhov snímačov na meranie pomerných pretvorení, prípadne na stanovenie sily, ktorá ich vyvoláva.
V mechanike a inžiniersko-stavebných výskumoch sa na tento účel najčastejšie používajú odporové tenzometre.
Odporové tenzometre sa používajú ako snímače pri elektrickom meraní pomerných pretvorení. Sú realizované odporovým vláknom, najčastejšie kruhového prierezu. Podľa použitého materiálu môžu byť kovové
alebo polovodičové. Vlákno sa používa voľné alebo s nosičom, podľa čoho sú tenzometre bez nosnej podložky, s nosnou podložkou, prípadne zaliate.
Hlavnou nevýhodou odporových tenzometrov je nutnosť eliminovať ich nežiaducu náchylnosť na teplotné zmeny. Ďalšou ich výraznou nevýhodou je, že vlhkosť okolia podstatne znižuje ich izolačný odpor.
Ich aplikácia sa preto stáva problematickou až nemožnou pri dlhodobých meraniach a pozorovaniach vo
vlhkom prostredí, ako sú napríklad merania v rôznych hĺbkach zemín (hornín), pri monitorovaní tunelov,
banských chodieb, šácht a podobne, kde relatívna vlhkosť prostredia často presahuje 90 % a kde zmeny teploty a zloženie okolia podmieňujú vznik a postupný nárast korózie.
K ďalším nevýhodám doteraz známych snímačov patrí aj nízka úroveň výstupného signálu, ktorý následne vyžaduje značné zosilnenie na ďalšie spracovanie a vyhodnotenie.
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Podstata vynálezu
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Uvedené nedostatky doteraz známych konštrukčných riešení snímačov pomerných pretvorení odstraňuje,
prípadne výrazne znižuje snímač pomerných pretvorení podľa vynálezu.
Riešenie snímača pomerných pretvorení podľa vynálezu je založené na tom, že medzi sledovanými bodmi
A a B meraného objektu je umiestnené magnetoelastické amorfné jadro aspoň jednej cievky, svojimi vývodmi pripojenej k vyhodnocovaciemu zariadeniu. Magnetoelastické jadro je so sledovanými bodmi A a B pevne spojené.
Amorfný kovový materiál jadra je pri výrobe výhodne spracovávaný v tepelnom a magnetickom poli pri
súčasnom pôsobení mechanického napätia.
Magnetoelastické jadro je výhodne v tvare tenkej pásky.
Podstata snímania spočíva v meraní zmien magnetoelastických vlastností citlivého materiálu jadra v dôsledku zmeny jeho rozmerov, vyvolanej ťahom (tlakom), t. j. deformáciou meraného objektu, pomocou snímača pomerného pretvorenia, obsahujúceho minimálne jednu cievku umiestnenú v blízkosti magnetoelastického materiálu.
So zmenou vzdialenosti sledovaných bodov A a B pevne spojených s jadrom sa menia jeho magnetoelastické vlastností, ktoré po vyhodnotení dávajú informáciu o zmene rozmerov, resp. pomernom pretvorení meraného objektu.
Hlavnou výhodou snímača pomerných pretvorení podľa vynálezu je jeho vysoká linearita, teplotná nezávislosť a odolnosť proti vlhkému prostrediu. Jeho výstupný signál je o niekoľko rádov vyšší ako výstupný
signál odporových tenzometrov. Tým významne narastá odolnosť proti rušivým signálom.
Vďaka uvedeným výhodám sa znižuje náročnosť na zosilňovanie a úpravu výstupného signálu na ďalšie
spracovanie a vyhodnocovanie, čo sa najviac oceňuje pri inštalácii a meraniach v náročných podmienkach a
ťažko prístupných priestoroch.
Konštrukčné riešenie snímača podľa vynálezu má vysokú odolnosť proti vplyvom prostredia. Vytváraním
viacsnímačových meracích uzlov meranie umožňuje monitorovať správanie sa prakticky ľubovoľného počtu
sledovaných miest.
Vhodným umiestnením a orientáciou snímačov je možné snímať aj vektor pomerného pretvorenia.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Na obr. 1 je schematicky znázornené základné príkladné vyhotovenie snímača pomerných pretvorení
podľa vynálezu prepojeného s vyhodnocovacím zariadením.
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Príklady uskutočnenia vynálezu
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Konkrétne príkladné uskutočnenie snímača pomerných pretvorení podľa vynálezu (obr. 1) je charakteristické tým, že medzi sledovanými bodmi A a B meraného objektu 4 je umiestnené magnetoelastické jadro 1,
cievky 2 pripojenej k vyhodnocovaciemu zariadeniu 3. Magnetoelastické jadro 1 je s bodmi A a B pevne spojené.
Magnetoelastické jadro 1 je z amorfného kovového materiálu spracovaného v tepelnom a magnetickom
poli pri súčasnom pôsobení mechanického napätia.
Uvedené zapojenie meria pomerné pretvorenie v jednom smere.
Podľa vynálezu je možné usporiadať viacero snímačov v rovine alebo v priestore na meranie vektora pomerného pretvorenia.
Priemyselná využiteľnosť
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Vynález je využiteľný pri výrobe a následnom využití snímačov na meranie pomerných pretvorení. Vďaka svojim vlastnostiam je s podstatnými výhodami využiteľný najmä v inžinierskom staviteľstve, geológii,
strojárstve, ale aj v odvetviach priemyslu vyžadujúcich meranie pomerných pretvorení. Snímače sú odolné
proti vlhkosti prostredia, sú nezávislé od zmien teploty okolia, poskytujú vysokú úroveň signálu s veľkou linearitou a môžu byť výhodne zapojené do viacsnímačových meracích uzlov.
PATENTOVÉ NÁROKY

25

30

35

1. Snímač pomerných pretvorení, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medzi sledovanými bodmi A a B
meraného objektu (4) je umiestnené magnetoelastické jadro (1) aspoň jednej cievky (2) pripojenej svojimi
vývodmi k vyhodnocovaciemu zariadeniu (3), pričom magnetoelastické jadro (1) je s bodmi A a B pevne
spojené.
2. Snímač pomerných pretvorení podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že magnetoelastické
jadro (1) je z amorfného kovového materiálu.
3. Snímač pomerných pretvorení podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že magnetoelastické
jadro (1) je z amorfného kovového materiálu spracovaného v tepelnom a magnetickom poli pri súčasnom pôsobení mechanického napätia.
4. Snímač pomerných pretvorení podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že magnetoelastické
jadro (1) je výhodne v tvare tenkej pásky.
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