POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA

OPIS PATENTOWY

81933

MKP GOlb 7/18

Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 11.04.1972 (P. 154652)
Int. Cl2. G01B 7/18
Pierwszeństwo:

URZĄD
PATENTOWY
PRL

Zgłoszenie ogłoszono: 30.05.1973
Urzędu Piw :«...-rc,0
Opis patentowy opublikowano: 15.02.1977

Twórca wynalazku: Andrzej Marek Brandt

Uprawniony z patentu: Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych
Problemów Techniki, Warszawa (Polska)

Sonda do pomiaru składowych odkształcenia, zwłaszcza
w materiałach wiążących
Przedmiotem wynalazku jest sonda do pomiaru
składowych odkształcenia, zwłaszcza w materia¬
łach wiążących.
Znana jest sonda do betonu, służąca do równo-czesnego pomiaru sześciu składowych odkształce¬
nia; wykonana jest w postaci ramy, ułożonej

wokół badanego punktu. Wynik pomiaru odkształ¬
ceń w punkcie był otrzymywany przez szereg wy¬
liczeń z uwzględnieniem warunków geometrycz¬
nych.

Celem wynalazku jest opracowanie sondy do po¬
miaru składowych odkształcenia, zwłaszcza w ma¬
teriałach wiążących, pozwalającej poprawić do¬

wzdłuż krawędzi ostrosłupa czterościennego. Na
krawędziach ramy naklejone są tensometry opo-

kładność i niezawodność pomiarów odkształceń.

rowo-elektryczne. *

Inna znana sonda do pomiaru odkształceń, z tensometrami umieszczonymi na
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ramionach sondy, ma

cych ażurową konstrukcję ramion

ramiona usytuowane w ten sposób, że tworzą kon¬
strukcje gwiaździstą. Osie wszystkich ramion prze¬
cinają się w jednym punkcie a kierunki tych osi

wyznaczone są przez układ osi ortogonalnych
x, y, z oraz przez proste leżące w płaszczyznach
xy, yz, zx i nachylone do osi wyznaczających te

nego.
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kształceń znajduje się w punkcie przecięcia osi

stanu odkształcenia wewnątrz ośrodków nie dają
możliwości
analizowania
błędów popełnionych

mionach tworzących krawędzie ostrosłupa cztero¬
ściennego, zastosowana w pomiarach, pozwala od¬
czytać sześć składowych odkształcenia w ośrodku
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Istota wynalazku polega na tym, że sonda ma
dziewięć ramion. Ramiona sondy są krawędziami
bryły utworzonej z dwóch ostrosłupów równobocz¬
nych o wspólnej podstawie. W środku geometrycz¬
nym tak utworzonej konstrukcji znajduje się punkt
pomiaru składowych odkształcenia.
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Te znane sondy, służące do pomiaru składowych

przy dokonywaniu pomiarów oraz korygowania
tych błędów. Błędy te wynikają z właściwości
konstrukcyjnych tych sond i stosowanych urzą¬
dzeń pomiarowych. I tak przykładowo, sonda o ra¬

sondy. Ramio¬

na sondy są krawędziami ostrosłupa czterościen¬

płaszczyzny pod kątem 45°. Punkt pomiaru od¬
ramion sondy.

Cel ten osiągnięto przez zbudowanie sondy wy¬
posażonej w czujniki przymocowane do tworzą¬
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Przez zastosowanie sondy według wynalazku
powstaje możliwość określenia zakresu błędów
pomiarowych powstałych przy określaniu składo¬
wych
odkształcenia, a także
określenia,
który
z czujników umieszczonych na ramionach sondy
daje błędne wskazania a następnie dokonania eli¬
minacji wskazań błędnych w celu uzyskania pra¬
widłowego pomiaru
kształcenia.
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wszystkich

składowych

od¬

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest sche¬
matycznie na rysunku przedstawiającym schemat
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układu ramion przykładowo wykonanej sondy
według wynalazku.
Wszystkie ramiona sondy 1.... 9 są jednakowej

bę składowych

długości i połączone w pięciu węzłach ograniczają

Wtedy

bryłę utworzoną z dwóch ostrosłupów równobocz¬
nych o wspólnej podstawie wyznaczonej krawę¬

błędów

urządzeniem

służącym

do

odczytania

wskazań.

Po umieszczeniu sondy w badanym ośrodku wy¬

konuje się pomiary odkształceń wszystkich dzie¬
więciu ramion sondy. Pomiary te pozwalają na
obliczenie wszystkich

sześciu

składowych tensora

odkształcenia, przyjmując że odnoszą

się one do

jednego punktu położonego wewnątrz sondy. Po¬
nieważ liczba wskazań czujników przekracza licz-

to można

to powstaje

trzy

wskazania.

możliwość określenia zakresu

pomiarowych,

odnalezienia

czujników

dających błędne wskazania, a w następstwie uzy¬
skuje się prawidłowy pomiar wszystkich składo¬

jest w czujnik odkształcenia liniowego, przykłado¬
wo tensometr. Czujniki połączone są przewodami
z

odkształcenia,

minując w każdej odpowiednie

dziami 1, 2 i 3. Każde z ramion sondy wyposażone

Urządzenie to znajduje się poza ośrodkiem bada¬
nym, natomiast sonda jest umieszczona wewnątrz
ośrodka którego odkształcenia bada się. Przykła¬
dowo przy użyciu sondy według wynalazku ba¬
dano odkształcenia ośrodków wiążących takich jak
różnego rodzaju betony.

tensora

wykonać obliczenia w różnych kombinacjach eli¬

wych tensora odkształcenia.
Zastrzeżenia
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patentowe

1. Sonda do pomiaru składowych odkształcenia,

zwłaszcza
w
15

w materiałach

wiążących,

czujniki mierzące odkształcenie

wyposażona

liniowe, przy¬

mocowane do tworzących ażurową konstrukcję ra¬

mion

sondy,

które

są

krawędziami

ostrosłupa

czworościennego, znamienna tym, że ma dziewięć
ramion.

2. Sonda według zastrz. 1 znamienna tym, że
ramiona sondy są krawędziami bryły utworzonej
z dwóch

ostrosłupów równobocznych o

wspólnej

podstawie, w której środku geometrycznym znaj¬
duje się punkt pomiaru składowych odkształcenia.
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