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Unowocześniony czterokanałowy tensometryczny  
miernik odkształceń
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Streszczenie

W latach 90-tych XX wieku został zrealizowany czterokanałowy miernik odkształceń współpracujący z ten-
sometrami elektrorezystancyjnymi funkcjonujący według oryginalnej, autorskiej metody pomiarowej. Obecnie jego 
parametry metrologiczne nie są wystarczające do badań właściwości mechanicznych próbek skalnych prowadzonych 
w Pracowni Odkształceń Skał Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. Dlatego zdecydowano się na modernizację tego 
urządzenia. Dzięki niej zrealizowano urządzenie charakteryzujące się zwiększoną prędkością wykonywania pomia-
rów i rozszerzoną pamięcią danych pomiarowych. Ulepszenia te osiągnięto przez wprowadzenie zmian zarówno 
układowych jak i programowych. Ponadto dotychczasowy port komunikacji zewnętrznej urządzenia zastąpiono 
nowocześniejszym, opracowano też nowy zasilacz sieciowy. Kompletny, nowy tensometryczny miernik odkształceń 
zmontowano w zwartej obudowie, przez co jego użytkowanie jest wygodniejsze niż pierwowzoru.
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1. Wstęp

Poprawne funkcjonowanie zmodernizowanego modułu pomiarowo-rejestrującego MTD-1F zastoso-
wanego jako elektroniczne oprzyrządowanie pras Marshall’a/CBR [Kanciruk, 2009] stało się impulsem do 
opracowania bardziej uniwersalnego urządzenia, jakim jest tensometryczny miernik odkształceń oznaczony 
symbolem TMO. Obydwa te urządzenia wywodzą się z miernika SGM-1C (Rys. 1) i jego pochodnych, 
opracowanego w latach 90-tych XX wieku [Kanciruk, 2009], którego kilka egzemplarzy jest wciąż użyt-
kowanych, choć nie są to już urządzenia nowoczesne. Cechują się one zbyt wolnym cyklem pomiarowym, 
przez co wykonują tylko 6 pomiarów na sekundę w trybie jednokanałowym, mają też zbyt małą pamięć 

Rys. 1. Miernik SGM-1C81 Rys. 2. Wynik badań z użyciem SGM-1C81
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danych pomiarowych, pozwalającą zapisać tylko 1333 wyniki w ww. trybie, a z komputerem komunikują 
się przez rzadko już używany (i niestosowany w nowych typach) port RS232C. Jednakże zastosowanie 
w mierniku SGM-1C przetwornika analogowo-cyfrowego (AD – analog to digital) podwójnie całkującego 
[Kulka, 1987] czyni jego proces pomiarowy bardzo odpornym na zakłócenia zewnętrzne. W przypadku 
pomiarów tensometrycznych, które wymagają pomiaru napięć mikrowoltowych ta zaleta jest bardzo istotna. 
Przykładowo, na rysunku 2 przedstawiono wynik badań próbki skalnej ściskanej w prasie napędzanej silni-
kiem krokowym. Napęd ten generuje elektromagnetyczne zakłócenia impulsowe o tak znaczącym poziomie, 
że pomiar odkształceń miernikiem produkowanym komercyjnie (najprawdopodobniej z przetwornikiem AD 
sukcesywnie aproksymującym [Kulka, 1987]) był zupełnie niemożliwy. Dlatego w mierniku TMO z integra-
cyjnego przetwornika AD nie zrezygnowano, licząc się z tym, że nie pozwoli on na znaczne przyspieszenie 
cyklu pomiarowego w porównaniu z cyklem miernika SGM-1C.

2. Zwiększenie częstotliwości wykonywania pomiarów

Dwukrotne wykonywanie pomiaru sygnału wejściowego miernika przy zmieniającej się polaryzacji 
zasilania współpracujących z nim mostkowych układów tensometrycznych umożliwia skrócenie okresu 
integracji tego sygnału z 20 ms do 10 ms bez zauważalnego zwiększenia wrażliwości wyniku pomiarowego 
na zakłócenia energetyczne 50 Hz. Rysunek 3 [Kanciruk, 2009] przedstawia możliwość eliminacji zakłóceń 
sieciowych przy okresie całkowania integratora wynoszącym 10 ms. W przypadku zgodności faz kolejnych 
okresów integracji sygnału wejściowego UW i sieciowego sygnału zakłócającego (odcinki sinusoidy) jak 
na wykresie A eliminacja zakłóceń przebiega już w każdym okresie. Jest to przypadek najkorzystniejszy, 
jednak trudny do zrealizowania. Na wykresie B zobrazowany jest przypadek najmniej korzystnej zgodności 
faz. Sygnał zakłócający w znacznym stopniu oddziałuje na wynik pomiaru sygnału wejściowego. Jednak 
można zauważyć, że dzięki podwójnemu przeprowadzaniu pomiarów wpływ ten jest w znacznym stopniu 
redukowany, gdyż tak jak poprzednio wyniki pomiaru sygnału wejściowego uzyskane przez jego całkowanie 
w periodach t5 – t6 i t7 – t8 są od siebie odejmowane. Rzeczywiste przebiegi dla przetwornika analogowo- 
-cyfrowego ICL7109 są przedstawione na wykresie C.

Rys. 3. Eliminacja zakłóceń sieciowych przy okresie całkowania integratora 10 ms. UW – napięcie wejściowe integratora,  
UW1 i UW2 – napięcia użytkowe przy zasilaniu mostka tensometrycznego napięciami zasilającymi o polaryzacji  

odpowiednio dodatniej i ujemnej, UT – napięcie zakłócające pochodzenia termoelektrycznego
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W ten sposób zwiększono dwukrotnie częstotliwość wykonywania pomiarów w TMO do 12 na 
sekundę przy jednokanałowym trybie pracy. Dzięki temu układ pomiarowy tego urządzenia wciąż jest 
oparty na sprawdzonym, scalonym przetworniku typu ICL7109. W SGM-1C jest on taktowany przez 
wewnętrzny zegar z rezonatorem kwarcowym 6 MHz. W porównaniu z danymi katalogowymi jest to już 
częstotliwość zbyt wysoka, nie powinna przekraczać 5 MHz. Standardowo układ ten jest przeznaczony do 
współpracy z tanim, używanym w systemach dekodowania sygnału telewizji kolorowej w odbiornikach w 
systemie NTSC, kwarcem 3.58 MHz [źr. internet1]. W takim układzie czas integracji wynosi aż 33.18 ms 
– równym w przybliżeniu dwóm okresom użytkowej sieci energetycznej 110V 60 Hz, używanej w USA. 
Tym bardziej zastosowanie rezonatora o częstotliwości drgań 12MHz jest niemożliwe. Dlatego taktowanie 
przez wewnętrzny zegar zastąpiono taktowaniem sygnałem zewnętrznym. Struktura układu zegarowego 
ICL7109 wymaga w takim rozwiązaniu doprowadzenia do jednego z jego wejść sygnału o częstotliwości 
204800 Hz. Dla tej częstotliwości okres integracji sygnału wejściowego jest równy dokładnie wspomniane 
10 ms. Układ mikroprocesora AT89S52 miernika, jest taktowany zegarem bazującym na kwarcu 6 MHz. 
Po podzieleniu tej częstotliwości przez 29 uzyskuje się sygnał o częstotliwości 206897 Hz, różniącej się 
od częstotliwości 204800 Hz zaledwie o 1%. Zastosowanie tego sygnału do taktowania układu ICL7109 
powoduje skrócenie czasu integracji sygnału wejściowego do 9.899 ms, co nie wpływa zauważalnie na 
zwiększenie się wrażliwości uzyskanych wyników pomiarowych na zakłócenia pochodzące od sieci 
energetycznej 50 Hz. Do otrzymania sygnału o częstotliwości 206897 Hz wykonano dzielnik z układami 
scalonymi SN74HC20 i SN74HC393 (dwukrotna bramka 4-wejściowa NAND i dwukrotny licznik modulo 
16 – Rys. 4). Zastąpienie mikroprocesora serii 87C51 wspomnianym, nowocześniejszym układem AT89S52 
z pamięcią programu o pojemności 8 kB pozwoliło na wyeliminowanie z układu miernika dodatkowej 
pamięci EPROM serii 27C64.

3. Rozszerzenie pojemności pamięci danych pomiarowych

Dla zwiększenia możliwości rejestracji danych pomiarowych miernika układ pamięci statycznej 
HM6264 o pojemności 64 kilobitów, czyli zaledwie 8 kilobajtów zastąpiono układem UT621024, o po-
jemności 128 kilobajtów, czyli 16-krotnie większej. Układ ten jest kompatybilny z mikroprocesorem ste-
rującym pracą miernika TMO, ale jego przestrzeń adresowa przekracza standardową przestrzeń adresową 
mikroprocesora. Dla jej rozszerzenia posłużono się 2 nieużywanymi portami mikroprocesora AT89S52: 
p1.0 i p1.1. Układ pamięci UT621024 jest produkowany wyłącznie w obudowie do montażu powierzch-
niowego, dlatego jego montaż w układzie miernika TMO (wykonanego w technologii przewlekanej) jest 
możliwy tylko przy zastosowaniu specjalnie opracowanej płytki-przejściówki (Rys. 5). Zastosowanie 
układu pamięci UT621024 umożliwia zapisanie w niej 21834 wyników pomiarowe w trybie 1-kanało-
wym, lub 10917 w trybie 4-kanałowym, co dla badań deformacji próbek skalnych w jedno- i trójosiowym 
stanie naprężenia przeprowadzanych w Pracowni Odkształceń Skał Instytutu Mechaniki Górotworu jest 
w zupełności wystarczające.

Rys. 4. Dzielnik częstotliwości 1:29 Rys. 5. Pamięć danych pomiarowych
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4. Zastąpienie portu danych RS232C portem USB

Zebrane w pamięci miernika dane pomiarowe mogą być transmitowane do komputera osobistego 
w celu dalszej ich obróbki lub archiwizacji. Do tego celu w SGM-1C używane było łącze RS232C, zgodne 
z portem UART (universal asynchronous receiver-transmitter) procesorów Intel 8051 i pochodnych. Jednak 
obecnie dostępne na rynku komputery osobiste, zwłaszcza typu notebook nie są wyposażone w łącze tego typu. 
Wprawdzie bez problemu można kupić tzw. przejściówki RS232C – USB (bardzo popularny universal serial 
bus), ale rozwiązanie to nie jest korzystne, ze względu na dwukrotną konwersję: UART – RS232C i RS232C – 
USB. Prościej i taniej jest użyć konwertor UART – USB wykonany w postaci pojedynczego układu scalonego.

Pierwszą próbę wyposażenia miernika TMO w port USB wykonano z użyciem układu scalonego 
FT232RL przylutowanego do specjalnie zaprojektowanej płytki (Rys. 6), wlutowanej w miejsce wcześniej 
stosowanego układu MAX232 (portu RS…). Do układu tego jest dedykowany przez producenta sterownik 
programowy, dostosowany do różnych wersji systemu operacyjnego Windows (od wersji XP do 10). Nieste-
ty, rozwiązanie to nie okazało się być fortunnym, współpraca miernika TMO z komputerami różnego typu 
ograniczała się do przesłania kilku-kilkunastu bloków danych (po 256 bajtów każdy), po czym transmisja 
z niewiadomych przyczyn zawieszała się. Sytuację radykalnie poprawiło zastosowanie gotowej mini-płytki 
z układem scalonym CH340 (Rys. 7). Oczywiście również i do tego typu konwertera producent przewidział 
sterownik programowy, dostępny w Internecie i łatwo instalowalny. Z układem CH340 transmisja przebiega 
bez zarzutu, można przesyłać dowolną liczbę bloków danych.

Rys. 7. Płytka z układem CH340Rys. 6. Płytka z układem FT232RT

5. Montaż TMO z zasilaczem we wspólnej obudowie

Poza płytkami procesora i układów analogowych miernika, we wspólnej obudowie zamontowano też 
nową płytkę zasilacza sieciowego, dostarczającego do nich napięć ±7.2 V (Rys. 8). Gotowy miernik TMO 
przedstawia rysunek 9.

Rys. 8. Zasilacz miernika ±7.2 V
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Rys. 9. Tensometryczny miernik odkształceń

6. Wzorcowanie miernika TMO

Jak każdy instrument pomiarowy, tensometryczny miernik odkształceń przed przekazaniem go do 
użytkowania przeszedł procedury sprawdzające prawidłowość jego funkcjonowania. W szczególności został 
on wywzorcowany, osobno dla każdego kanału. Urządzenie do wzorcowania mierników odkształceń – za-
dajnik symulowanego odkształcenia zostało opisane w [Kanciruk, 2009]. Parametry zadajnika – rezystancje 
4 tensometrów naklejonych na kostce z marmuru i połączonych w układ pełnego mostka Wheatstone’a 
zostały ponownie zmierzone z niepewnością 0.02 Ω. Wyniki wzorcowania przedstawia rysunek 10.

W przypadku każdego kanału zmierzone wartości zadanych odkształceń są zawyżone o około 3%. Jest 
to skutek celowego ustawienia parametrów wzmacniaczy pomiarowych miernika, gdyż takie rozwiązanie 
umożliwia programową korektę jego wskazań. Mikroprocesor miernika, przed wyświetleniem i zapisaniem 
w pamięci mnoży każdy wynik pomiarowy przez współczynnik korekcyjny równy:

 współczynnik korekcyjny = 65536/stała kalibracji dla danego kanału

a stała kalibracji jest równa:

 round (1/współczynnik nachylenia linii aproksymacji × 65536)

gdzie ‘round’ oznacza zaokrąglenie do najbliższej liczny naturalnej. Przykładowo, stała kalibracji dla kanału 
A jest równa:

 round(1/1.0312 × 65536) = 63552

czyli w kodzie szesnastkowym F840. Podobnie, dla pozostałych kanałów stałe kalibracji wynoszą:
kanał B: F896,  kanał C: F7F8,  kanał D: F7E5

Stałe kalibracji zostały zapisane w pamięci programu (stałej) jako liczby dwubajtowe. Mikroprocesor 
odwołuje się do nich instrukcją MOVC A,addr (move constant), jedyną operującą na pamięci programu, 
która jest fizycznie oddzielona od pamięci danych (operacyjnej).

Unowocześniony czterokanałowy tensometryczny miernik odkształceń
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7. Urządzenie do równoważenia elektrycznego wejściowych  
półmostków tensometrycznych

Tensometry elektrorezystancyjne metalowe, niezależnie od typu i od producenta zawsze charakteryzują 
się pewnym rozrzutem rezystancji znamionowej. Proces naklejania tensometru na powierzchnię badanego 
obiektu też może wpływać na zmianę tej rezystancji. Odchyłki rezystancji tensometru od jej wartości znamio-
nowej często utrudniają stosowanie tensometrów, a nawet przy skrajnych wartościach to stosowanie wręcz 
uniemożliwiają. Dlatego tensometryczny miernik odkształceń wyposażono w czterokanałowe urządzenie 
dostrojcze (Rys. 11), pozwalające dostroić poszczególne układy tensometryczne podłączone do każdego 
z jego kanałów tak, aby początkowa wartość mierzonego odkształcenia znalazła się w żądanym punkcie 
zakresu pomiarowego miernika. Możliwe jest też przesuwanie zakresu pomiarowego w czasie trwania 
eksperymentu, gdy mierzone wartości odkształceń wybiegają poza ten zakres. Urządzenie dostrojcze nie 
jest rozwiązaniem nowym, stosowane już było do niskorezystancyjnych tensometrów pierścieniowych 
[Kanciruk, 2009], w postaci uproszczonej (bez zbędnego wzmacniacza mocy) zostało zaadoptowane to 
tensometrycznego miernika odkształceń.

8. Wnioski i podsumowanie

Zrealizowany praktycznie tensometryczny miernik odkształceń TMO jest już wykorzystywany zgod-
nie ze swoim przeznaczeniem. Funkcjonuje w pełni poprawnie, dostarczając dane pomiarowe o wyższej 
jakości niż jego poprzednik. Modernizacja jego przez dodanie kilku ‘dostawek’, bez przeprojektowywania 
głównych części składowych miernika okazała się operacją bardzo tanią. Koszt materiałów użytych do tego 
celu nie przekroczył 20 PLN. Ze względu na swe parametry metrologiczne, TMO nie będzie z pewnością 
urządzeniem przestarzałym jeszcze przez nawet 10 lat. Jednak należy mieć to na uwadze, że dalsza jego 
modernizacja będzie trudna do zrealizowania, a więc nieopłacalna. Niektóre elementy elektroniczne użyte 
do jego budowy nie są już produkowane, zatem następca TMO będzie musiał być urządzeniem całkowicie 
przeprojektowanym.

Rys. 10. Wynik wzorcowania tensometrycznego miernika odkształceń
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Praca została wykonana w roku 2020 w ramach prac statutowych realizowanych w IMG PAN w Krako-
wie, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Warszawa.

A modernized four-channel strain gauge strain gauge

Abstract

In the 90s of the twentieth century, a four-channel strain meter-data logger cooperating with electro-resistance 
strain gauges was implemented. It was functioning according to the original, proprietary measurement method. Cur-
rently, its metrological parameters are not sufficient to test the mechanical properties of rock samples conducted in 
the Rock Deformation Laboratory of the Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences. 
Therefore, it was decided to modernize this device. Thanks to it, a device with increased measurement speed and 
extended measurement data memory was created. These improvements were achieved by introducing both system 
and software changes. In addition, the existing external communication port of the instrument was replaced with 
a more modern one, and a new power supply was also developed. The complete, new strain meter-data logger is 
assembled in a compact housing, which makes its use more convenient than the original.

Keywords: electronics, metrology, electro-resistance strain gauges, microprocessor programming

Rys. 11. Urządzenie do równoważenia elektrycznego wejściowych półmostków tensometrycznych
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