
Streszczenie 

 

Czujniki odkształceń/naprężeń stanowią ważny element systemów monitorujących stan 

konstrukcji budowli cywilnych, statków kosmicznych oraz samolotów. Do tej pory do badania 

odkształceń wykorzystywane były tensometry, czujniki światłowodowe, piezoelektryczne 

i magnetyczne. W ostatnich latach pojawił się pomysł wykorzystania w tym celu rezonatorów 

mikropaskowych.  

 W ramach niniejszej pracy doktorskiej zaproponowano rozwiązania szeregu problemów, 

które pojawiają się podczas pomiarów odkształceń czujnikami mikropaskowymi. Z literatury 

tematu wynika, że czujniki mikropaskowe charakteryzują się liniową zależnością zmian 

częstotliwości rezonansowych w funkcji odkształcenia dla jednego kierunku odkształcenia. 

Najczęściej analizowany był czujnik z prostokątnym promiennikiem. Przebadany był dla 

dwóch kierunków odkształcenia. W przypadku rezonansu podstawowego wydłużenie wzdłuż 

osi promiennika powoduje zmniejszenie częstotliwości rezonansowej, a dla kierunku 

prostopadłego jej zwiększenie. Tak więc oczywiste jest, że istnieje taki kierunek działania siły, 

przy którym częstotliwość rezonansowa nie zmienia się, czyli czujnik nie jest czuły na 

odkształcenie. Z tego powodu w niniejszej pracy doktorskiej zaproponowano sposób badania 

odkształceń za pomocą czujnika mikropaskowego, gdy nieznany jest kierunek działania siły 

lub gdy konieczny jest pomiar kierunku oraz wartości odkształcenia. W tym celu wykorzystano 

analizę zmian dwóch częstotliwości rezonansowych przetwornika z promiennikiem w kształcie 

koła. Zaproponowane i wyznaczone zostały charakterystyki kierunkowe odkształcenia 

dla dwóch rezonansów. Odmienność kształtu charakterystyk kierunkowych umożliwia 

wyznaczenie kierunku oraz wartości odkształcenia.  

 W pracy przeprowadzono również analizę czułości przetworników z prostokątnymi 

promiennikami w zależności od ich częstotliwości rezonansowej. Główny wniosek 

z przeprowadzonej analizy jest następujący: im wyższa częstotliwość rezonansowa, 

tym większa czułość przetwornika. Z tego wniosku wynika, że powinno się projektować 

czujniki na jak najwyższe częstotliwości rezonansowe. Jednak przy projektowaniu konkretnego 

systemu pomiarowego trzeba wziąć pod uwagę również jego cenę. Największy wpływ na koszt 

systemu do pomiaru odkształceń ma cena wektorowego analizatora sieci, która jest uzależniona 

przede wszystkim od zakresu częstotliwości pomiarowych. Biorąc te dwa fakty pod uwagę 

trzeba najpierw ustalić wymaganą czułość dla konkretnej aplikacji, a następnie dobrać do tego 

analizator spełniający ten wymóg oraz czujnik, którego częstotliwość rezonansowa jest bliska 

górnemu ograniczeniu zakresu częstotliwości analizatora.  

 W przypadku znanego kierunku działania siły, można monitorować stan elementu 

za pomocą jednej częstotliwości rezonansowej. W przypadku monitorowania kierunku 

oraz wartości odkształceń za pomocą czujnika mikropaskowego z kołowym promiennikiem 

pojawia się problem dużej różnicy pomiędzy wartościami częstotliwości rezonansowych. 

A więc pierwsza z nich będzie znacznie oddalona od maksymalnej częstotliwości pomiarowej 

wektorowego analizatora sieci, co wpłynie na mniejszą dokładność pomiaru odkształceń. 

Dlatego w niniejszej pracy doktorskiej zaproponowano czujnik z dwoma promiennikami 

prostokątnymi o różnych, ale podobnych częstotliwościach rezonansowych. Główne osie 



promienników w zaproponowanym czujniku są ułożone względem siebie prostopadle. 

Tak więc pomiar odkształceń dokonywany jest w dwóch ortogonalnych osiach. Różnice 

pomiędzy dwoma rezonansami zmniejszono do 100 MHz, co pozwoliło na uzyskanie podobnej 

czułości dla obu rezonansów.  

 W pracy podjęto również temat miniaturyzacji czujników mikropaskowych. Przebadano 

wpływ przenikalności elektrycznej laminatu, z którego jest wykonany czujnik 

oraz zaproponowano przetworniki z rezonatorem fraktalnym. Z przeprowadzonych analiz 

wynikło, że można zmniejszyć wymiary czujnika bez spadku czułości stosując laminat 

o wysokiej przenikalności elektrycznej. W przypadku zastosowania promiennika fraktalnego 

dla trzeciej iteracji krzywej Sierpińskiego zmniejszono czterokrotnie rozmiar czujnika, przy 

dwukrotnym spadku czułości. Tak więc lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przetwornika 

wykonanego na laminacie o wysokiej przenikalności elektrycznej. Zastosowanie czujnika 

z promiennikiem fraktalnym można wykorzystać w połączeniu z laminatem o wysokiej stałej 

dielektrycznej. W wyniku połączenia dwóch technik miniaturyzacji uzyskuje się jeszcze 

mniejszy obszar pomiarowy. Ten sposób można zastosować, gdy wymagania dotyczące 

czułości są mniejsze, a konieczny jest pomiar w miejscach o ograniczonym dostępie lub pomiar 

lokalnych wartości odkształceń.  

 W ramach niniejszej pracy zbudowany również został system pomiarowy. System składał 

się z mikropaskowego czujnika odkształceń, przenośnego wektorowego analizatora sieci 

PocketVNA oraz komputera, na którym zainstalowano opracowane w pracy oprogramowanie 

pomiarowe wraz z zaimplementowanymi algorytmami aproksymacji i przetwarzania sygnałów. 

Opracowany system został zweryfikowany.  

 W ramach niniejszej pracy doktorskiej opracowane zostały nowe geometrie 

przetworników, algorytmy analizy sygnałów, a do pomiaru kierunku oraz wartości odkształceń 

zaproponowano badanie dwóch częstotliwości rezonansowych. Działania te przełożyły się 

na poprawę właściwości użytkowych mikropaskowych czujników odkształceń, takich jak 

zwiększenie niezawodności (przez wyeliminowanie stanu pracy, przy którym dla nieznanego 

kierunku działania wymuszenia mechanicznego przetwornik jest nie czuły na odkształcenie), 

zmniejszenie wymiarów geometrycznych lub bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu 

pomiarowego. Może to pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność i zwiększenie obszaru 

zastosowań tej technologii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


