SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

(19)

(21)

ZVEREJNENÁ
PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA
(22)
(31)
(32)
(33)
(40)
(62)

ÚRAD
PRIEM YSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(67)
(86)
(87)

SK 121-2018 A3

(96)

Dátum podania prihlášky: 26. 10. 2018
Číslo prioritnej prihlášky:
Dátum podania prioritnej prihlášky:
Krajina alebo regionálna
organizácia priority:
Dátum zverejnenia prihlášky: 4. 5. 2020
Vestník ÚPV SR č.: 05/2020
Číslo pôvodnej prihlášky
v prípade vylúčenej prihlášky:
Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru
v prípade odbočenia:
Číslo podania medzinárodnej prihlášky
podľa PCT:
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky
podľa PCT:
Číslo európskej patentovej prihlášky:

(71)

Prihlasovateľ:

S lovenská technická univerzita v Bratislave, Brati slava, S K;
Ústav informatiky S AV, Bratislava, S K;
RMC s.r.o., Nová Dubnica, S K;

(72)

Pôvodca:

Harťanský René, prof. Ing., PhD., Trenčianska Teplá, S K;
Halgoš Ján, Ing., PhD., S oblahov, S K;
Hricko Jaroslav, Ing., PhD., Dobšiná, S K;
Rafaj Michal, Ing., Nová Dubnica, S K;

(54)

Názov:

S pôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín

(57)

Anotácia:
Spôsob bezkontaktného snímania mechanických veličín,
najmä sily alebo tlaku, je založený na tom, že vysokofrekvenčným elektrickým signálom privádzaným cez smerový
člen (4) do žiariča (5) sa vybudí elektromagnetické pole
v okolí pružného telesa (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2). Pružné teleso (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2) je vystavené mechanickému pôsobeniu, pričom elektromagnetické pole vybudené žiaričom (5) je ovplyvňované rezonančným elektrickým obvodom (2), pri ktorom sa vplyvom
mechanickej veličiny na pružné teleso (1) mechanického
člena mení jeho rezonančná frekvencia, čo spôsobuje odraz
elektromagnetickej vlny, postupujúcej spätne do žiariča (5).
Na základe vypočítanej zmenenej rezonančnej frekvencie
rezonančného elektrického obvodu (2) sa stanovuje vo vyhodnocovacom/riadiacom obvode (6) hodnota neelektrickej
fyzikálnej veličiny pôsobiacej na mechanický člen. Zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín, najmä
sily alebo tlaku, pozostáva z vysokofrekvenčného generátora (3) prepojeného cez smerový člen (4) so žiaričom (5)
elektromagnetického poľa umiestneného v okolí pružného
telesa (1) mechanického člena snímača (1) s uzatvoreným
rezonančným elektrickým obvodom (2). Žiarič (5) elektromagnetického poľa je pripojený cez smerový člen (4) k riadiacemu/vyhodnocovaciemu obvodu (6), ktorý je prepojený
s vysokofrekvenčným generátorom (3).
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Oblasť techniky
Vynález sa týka spôsobu a zariadenia pre bezkontaktné snímanie mechanických veličín, najmä sily a tlaku. Vynález spadá do oblastí elektrotechniky, merania, metrológie a teórie elektromagnetických polí.
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Doterajší stav techniky
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Známe spôsoby snímania mechanických veličín zvyčajne využívajú snímanie deformácií na pružnom telese vyvolané najmä silou alebo tlakom. Presným zmeraním veľkosti tejto deformácie pri znalosti mechanických vlastností materiálu deformačného člena snímača sa získa vysoká presnosť merania. Štandardné spôsoby snímania vychádzajú z využitia prevodníkov pracujúcich na báze tenzometrov alebo na báze magnetostričného resp. piezoelektrického javu. Výstupom takéhoto prevodníka je elektromotorické napätie, ktoré obsahuje informáciu o meranej neelektrickej fyzikálnej veličine. Bezkontaktné spôsoby snímania nevyužívajú
priamy elektricky kontakt s deformačným členom snímača, pričom deformácie sa snímajú pomocou, optoelektrického, kapacitného a indukčného princípu, čo umožňuje voľný pohyb deformačného člena a snímanie
z väčšej vzdialenosti od miesta pôsobenia zaťaženia, a zároveň to umožňuje snímanie v rôznych prostrediach.
V rámci optoelektronických metód je možné uviesť snímanie deformácie optických vlákien, meranie malých
deformácií prostredníctvom nasnímania obrazu a jeho následného spracovania, prípadne využitia známych
princípov merania vzdialeností pomocou laserov. Nevýh oda využitia optoelektronických metód snímania je
požiadavka na vhodné svetelné podmienky. Kapacitný a indukčný princíp snímania využíva zmenu vzdialenosti platní (telies) čím sa zmení charakteristická veličina. Jasnou nevýhodou týchto spôsobov merania sú
špecifické požiadavky na použité materiály. Všetky uvedené spôsoby s nímania využívajú prevodníky
na elektrické napätie alebo prúd, kde je nevýhoda, že napätie je ľahko ovplyvniteľná veličina z vonkajšieho
prostredia, čím sa do istej miery ovplyvňuje presnosť nameranej neelektrickej fyzikálnej veličiny.
Uvedené nedostatky v čiastočnej alebo úplnej miere poskytli možnosť riešiť tento problém vhodnými
technickými prostriedkami s cieľom bezkontaktného snímania mechanických veličín, najmä sily a tlaku, t. j.
bez elektrického prepojenia snímacieho prvku na telese mechanického pôsobenia len prostredníctvom vyhodnocovania zmien elektromagnetického poľa vytvoreného v okolí telesa pôsobenia. Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisovaný spôsob a zariadenie pre bezkontaktné snímanie mechanických veličín podľa predkladaného vynálezu.
Podstata vynálezu
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Podstatou vynálezu, je nový spôsob bezkontaktného snímania mechanických veličín najmä sily alebo tlaku a zariadenie pre tento účel. Ak sa v elektromagnetickom poli nachádza rezonančný elektrický obvod, dôjde k ovplyvňovaniu elektromagnetického poľa týmto rezonančným elektrickým obvodom. Najväčšie
ovplyvňovanie elektromagnetického poľa nastane vtedy, ak sa frekvencia elektromagnetického poľa blíži rezonančnej frekvencii rezonančného elektrického obvodu. Tento vplyv sa prenesie na žiarič vo forme odrazenej elektromagnetickej vlny. Odrazená elektromagnetická vlna je presmerovaná smerovým členom do vyhodnocovacieho/riadiaceho obvodu. Do vyhodnocovacieho/riadiaceho obvodu postupuje aj signál z vysokofrekvenčného generátora. Vyhodnocovací/riadiaci obvod vyhodnotí frekvenciu, pri ktorej nastane najväčšie
vzájomné ovplyvňovanie elektromagnetického poľa a rezonančného elektrického obvodu a vypočíta rezonančnú frekvenciu rezonančného elektrického obvodu. Ak bude rezonančný elektrický obvod súčasťou pružného telesa mechanického člena, ktorý vplyvom mechanickej veličiny zmení svoj tvar a zároveň aj rezonanciu rezonančného elektrického obvodu, potom rezonančná frekvencia rezonančného elektrického obvodu
a taktiež frekvencia, ktorú vyhodnotí vyhodnocovacia elektronika bude niesť informáciu o incidenčnej mechanickej veličine. Zdrojom elektromagnetického poľa je vysokofrekvenčné napätie vytvorené vo vysokofrekvenčnom generátore a postupujúce priamo cez smerový člen na žiarič.
Spôsob bezkontaktného snímania mechanických veličín najmä sily alebo tlaku možno prevádzkovať
na zariadení pre bezkontaktné snímanie mechanických veličín najmä sily alebo tlaku ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z vysokofrekvenčného generátora prepojeného cez smerový člen so žiaričom elektromagnetického poľa umiestneného v okolí pružného telesa mechanického člena snímača s uzatvoreným rezonančným elektrickým obvodom. Žiarič elektromagnetického poľa je pripojený cez smerový člen k vyhodnocovaciemu/riadiacemu obvodu, ktorý je ešte prepojený s vysokofrekvenčným generátorom.
Výhody spôsobu a zariadenia pre bezkontaktné snímanie mechanických veličín, najmä sily a tlaku podľa
tohto vynálezu sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že
originalita riešenia spočíva v tom, že tento spôsob si nevyžaduje žiadne elektrické kontaktné pripojenie mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom, čím sa minimalizuje chyba merania. Elektromecha-

2

S K 121-2018 A3

nická fyzikálna veličina sa prevedie na frekvenciu. Frekvencia je najpresnejšie merateľná veličina z jednotiek
SI. Uvedeným spôsobom sa minimalizujú zdroje chýb snímania mechanickej veličiny a jej vyhodnotenia.
Navrhované technické riešenie využíva zmenu vlastností elektromagnetického poľa na meranie neelektrických fyzikálnych veličín.
5

Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na priloženom obrázku 1 je schéma bezkontaktného snímania mechanických veličín a zariadenia pre tento účel.
Príklady uskutočnenia vynálezu
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa vynálezu sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia vynálezu. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam vynálezu. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich patentových nárokov.
Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia zapojenia a výberu vhodných prvkov, preto tieto znaky neboli detailne riešené.
Príklad 1
Spôsob bezkontaktného snímania mechanických veličín, najmä sily alebo tlaku je charakterizovaný tým,
že vysokofrekvenčným elektrickým signálom generovaným vo vysokofrekvenčnom generátore 3 sa cez smerový člen 4 žiaričom 5 vybudí elektromagnetické pole v okolí pružného telesa 1 mechanického člena vystaveného mechanickému pôsobeniu, v ktorom je uzatvorený rezonančný elektrický obvod 2. Vplyvom mechanickej veličiny na pružné teleso 1 mechanického člena s rezonančným elekt rickým obvodom 2 sa mení jeho
rezonančná frekvencia, ktorá ovplyvňuje elektromagnetické pole vytvorené žiaričom 5, čo spôsobuje odraz
elektromagnetickej vlny postupujúcej spätne do žiariča 5. Spätne odrazená elektromagnetická vlna zo žiariča
5 cez smerový člen 4 a vysokofrekvenčný elektrický signál z vysokofrekvenčného generátora 3 sú privedené
do vyhodnocovacieho/riadiaceho obvodu 6. Prelaďovaním vysokofrekvenčného generátora 3 sa dosahuje
najväčšie vzájomné ovplyvňovanie elektromagnetického poľa a rezonan čného elektrického obvodu 2. Vyhodnocovací/riadiaci obvod 6 vyhodnocuje frekvenciu, pri ktorej nastane najväčšie vzájomné ovplyvňovanie
elektromagnetického poľa a rezonančného elektrického obvodu 2 a vypočítava rezonančnú frekvenciu rezonančného elektrického obvodu 2. Na základe vypočítanej rezonančnej frekvencie rezonančného elektrického
obvodu 2 sa vo vyhodnocovacom/ riadiacom obvode 6 stanovuje hodnota neelektrickej fyzikálnej veličiny
pôsobiacej na mechanický člen.
Príklad 2
Zariadenie pre bezkontaktné snímanie mechanických veličín najmä sily alebo tlaku pracujúce spôsobom
podľa príkladu 1, pozostáva z vysokofrekvenčného generátora 3 prepojeného cez smerový člen 4 so žiaričom
5 elektromagnetického poľa umiestneného v okolí pružného telesa 1 mechanického člena snímača s uzatvoreným rezonančným elektrickým obvodom 2. Žiarič 5 elektromagnetického poľa je pripojený cez smerový
člen 4 k vyhodnocovaciemu/riadiacemu obvodu 6, ktorý je prepojený s vysokofrekvenčným generátorom 3.

45

Priemyselná využiteľnosť

50

Spôsob a zariadenie pre bezkontaktné snímanie mechanických veličín je možné využiť v priemyselných
odvetviach, kde je nutné presné meranie neelektrických fyzikálnych veličín ako je napríklad robotika, mechatronika, presné strojárstvo, obrábacie stroje, presné meracie stroje a prístroje.
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P A T EN T O V É
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NÁROKY

1. Spôsob bezkontaktného snímania mechanických veličín, najmä sily alebo tlaku, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že vysokofrekvenčným generátorom (3) je generovaný vysokofrekvenčný elektrický signál,
ktorý je privádzaný cez smerový člen (4) do žiariča (5), ktorým sa vybudí elektromagnetické pole v okolí
pružného telesa (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2), keď pružné teleso (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2), je vystaven é mechanickému pôsobeniu, pričom
elektromagnetické pole vybudené žiaričom (5) je ovplyvňované rezonančným elektrickým obvodom (2);
vplyvom mechanickej veličiny na pružné teleso (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2) sa mení jeho rezonančná frekvencia, ktorou je ovplyvňované elektromagnetické pole vytvorené žiaričom (5), čím je spôsobený odraz elektromagnetickej vlny postupujúcej spätne do žiariča (5); do vyhodnocovacieho/riadiaceho obvodu (6) sa privádza spätne odrazená elektromagnetic ká vlna zo žiariča (5) cez smerový člen (4) a vysokofrekvenčný elektrický signál z vysokofrekvenčného generátora (3); pri prelaďovaní
vysokofrekvenčného generátora (3) sa vyhodnocuje frekvencia vo vyhodnocovacom/riadiacom obvode (6),
pri ktorej sa dosiahne najväčšieho vzájomného ovplyvňovania elektromagnetického poľa rezonančným elektrickým obvodom (2) a vypočíta sa rezonančná frekvencia rezonančného elektrického obvodu (2); na základe
vypočítanej rezonančnej frekvencie rezonančného elektrického obvodu (2) sa stanovuje vo vyhodnocovacom/riadiacom obvode (6) hodnota neelektrickej fyzikálnej veličiny pôsobiacej na mechanický člen.
2. Zariadenie pre bezkontaktné snímanie mechanických veličín najmä sily alebo tlaku, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z vysokofrekvenčného generátora (3) prepojeného cez smerový člen (4)
so žiaričom (5) elektromagnetického poľa umiestneného v okolí pružného telesa (1) mechanického člena
snímača s uzatvoreným rezonančným elektrickým obvodom (2); pritom žiarič (5) elektromagnetického po ľa
je pripojený cez smerový člen (4) k vyhodnocovaciemu/riadiacemu obvodu (6), ktorý je prepojený s vysokofrekvenčným generátorom (3).
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