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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest pochyłomierz grawitacyjny do maszyn górniczych, służący do po-

miarów pochylenia organów ruchomych w górnictwie i przemyśle przetwórstwa surowców skalnych, 

zwłaszcza kombajnów ścianowych, chodnikowych oraz wysięgników koparek wieloczerpakowych. 

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 194 522 pochyłomierz grawitacyjny kwarcowy, 

składający się z dwóch wahadeł z obciążnikami, rezonatorów kwarcowych, układów elektronicznych 

do wzbudzania drgań rezonatorów oraz zespołu elektronicznego do pomiarów częstotliwości tych 

drgań, charakteryzuje się tym, że wahadła stanowią rezonatory kwarcowe, w kształcie płytek płasko- 

-równoległych, które są usytuowane symetrycznie względem osi i przymocowane w górnej części do 

płaskich powierzchni oprawek, odchylonych od pozycji pionowej o kąt . 

Znany jest również z polskiego opisu patentowego nr 180 845 pochyłomierz grawitacyjny wypo-

sażony w dwustrunowy czujnik z wahadłem umieszczonym wewnątrz korpusu pochyłomierza i pod-

wieszony do jego głowicy poprzez przegub wahadła w taki sposób, że napięte struny czujnika są usy-

tuowane symetrycznie względem osi przegubu wahadła, do którego są zamocowane górne końce 

strun, natomiast dolne końce są zamocowane do korpusu w jego dolnej części. Pomiar pochylenia 

badanego obiektu polega na rejestracji zmian częstotliwości drgań napiętych strun, których zmiana 

napięcia a tym samym zmiana częstotliwości drgań jest wywołana zmianą położenia korpusu zamo-

cowanego do bolca ustabilizowanego na obiekcie. 

Pochyłomierz według wynalazku zbudowany jest z półprzewodnikowego elementu pomiarowe-

go typu MEMS, który jest zamontowany do bazy pochyłomierza w postaci wielowarstwowej epoksy-

dowej płyty laminowanej z włóknami szklanymi wraz z warstwą miedzi w postaci druku elektroniczne-

go, przy czym zamocowanie to składa się z elementów sprężystych w postaci sprężyn spiralnych oraz 

elementu tłumiącego i dodatkowo wyposażony jest w mikroprocesor umożliwiający rejestrację zmiany 

pochylenia w czasie. Układ ma element tłumiący w postaci wypełnienia przestrzeni pomiędzy czujni-

kiem a bazą substancją tłumiącą polimerową lub poliestrową lub silikonową lub akrylową. Zadaniem 

tego mocowania jest ograniczenie amplitudowe wszystkich ruchów, których amplituda przyspieszenia 

może przekroczyć wartość 3 g oraz tłumienie wszystkich częstotliwości powyżej 10 krotnej odwrotno-

ści czasu odczytu. Częstotliwość rezonansowa układu mocującego wynosi 10 krotną wartość często-

tliwości odczytu, w granicach 5 Hz do 15 Hz. Wyjście czujnika drgań połączone jest z przetwornikami 

analogowo cyfrowymi poprzez filtr dolnoprzepustowy o paśmie odcięcia mniejszym niż 80% częstotli-

wości rezonansowej układu mocującego oraz powyżej 4 krotnej wartości odwrotności czasu odczytu. 

Filtr ten posiada nachylenie charakterystyki amplitudowej nie gorsze niż 20 dB/dekadę. Częstotliwość 

przetwarzania analogowo cyfrowego powinna wynosić nie mniej niż 20 krotną wartość częstotliwości 

odczytu. Zmierzony wektor danych jest filtrowany filtrem cyfrowym dolnoprzepustowym o częstotliwo-

ści odcięcia wynoszącym dwukrotną wartość częstotliwości odczytu, a następnie uśredniany do po-

staci jednoliczbowej estymaty parametrycznej. Od tej wartości odejmowana jest wartość offsetu, uzy-

skana w trakcie kalibracji. W wyniku powyższych analiz uzyskuje się 3 wartości będące wartościami 

przyśpieszenia grawitacyjnego względem 3 osi czujnika drgań. Za pomocą zależności trygonome-

trycznych wyznaczany jest kąt pochylenia względem osi pionowej w 2 kierunkach poziomych. Dalsze 

przetwarzanie otrzymanych danych polega na wysyłaniu informacji wymaganym protokołem transmisji 

lub rejestracja wewnętrznej pamięci urządzenia. 

Pochyłomierz został przedstawiony na rysunku schematycznym na którym w układzie pochyło-

mierza wykorzystany został czujnik 1 przyśpieszenia wykonany w technologii MEMS (ang. Micro Elec-

tro-Mechanical Systems). Czujnik ten poprzez układ sprężysto tłumiący 2 zasilany jest z układu zasi-

lacza 3 wewnętrznego. Pozostałe elementy układu tłumiącego przysyłają dane z czujnika 1 do mikro-

kontrolera 4. Zadaniem mikrokontrolera 4 jest przetworzenie sygnału analogowego na postać cyfrową, 

filtracja sygnałów oraz jego analiza do postaci wielkości kąta pochylenia czujnika względem linii pola 

grawitacyjnego. Dane wyjściowe przesyłane są do układów interfejsów wyjściowych pozwalających na 

zastosowanie pochyłomierza w systemach przemysłowych wyposażonych w magistrale analogowe 

bądź cyfrowe, takie jak: linia analogowa 0-10 V, linia prądowa 4-20 mA, interfejsy RS232, Rs485,  

ModBus, lub inne. 

Mikroukład wykonany w technologii MEMS pozwalającej na pomiar przyśpieszenia w zakresie 

do +-30 m/s
2
 jest on poprzez układ tłumienia drgań zamocowany do płytki elektronicznej laminatowej 

stanowiącej podstawę mechaniczną urządzenia. Układ ten pełni również rolę sprzęgania elektryczne-

go czujnika 1 oraz pozostałych układów elektronicznych. Zadaniem układu tłumiącego 2 jest elimino-
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wanie przyspieszeń większych od dopuszczalnego zakresu pomiarowego czujnika 1 oraz o częstotli-

wościach większych od kilku herców. Sprzęg elektryczny zawiera tor transmisji danych pomiarowych 

oraz tor zasilania czujnika. Tor zasilania czujnika 1 połączony jest z układami zasilania 3 pochyłomie-

rza. Dane pomiarowe poprzez sprzęg z czujnika 1 MEMS połączone są z układem dopasowania oraz 

przetwarzania danych pomiarowych. Zadaniem układu jest odpowiednie wzmocnienie sygnałów oraz 

przetworzenie ich na postać cyfrową. W dalszej kolejności dane cyfrowe są filtrowane filtrem cyfrowym 

dolnoprzepustowym. Sygnał wyjściowy z układów cyfrowej filtracji niesie informacje związane z przy-

spieszeniem grawitacyjnym. W dalszym kroku podlega analizie i przetwarzaniu z użyciem funkcji try-

gonometrycznych na postać sygnałów kąta pochylenia czujnika względem pola grawitacyjnego. Sy-

gnał ten podawany jest do układu interfejsów wyjściowych pozwalających na komunikacje czujnika  

z innymi urządzeniami wykorzystującymi informacje o pochyleniu ustrojów roboczych maszyn 

górniczych. 

Element sensoryczny przetwarza przyspieszenie mechaniczne, jakiemu jest poddany na wiel-

kość elektryczną. Na całkowite przyśpieszenie przestrzenne wpływają takie składowe jak przyśpie-

szenie grawitacyjne, oraz przyśpieszenia eksploatacyjne. W celu wyeliminowania wpływu przyśpie-

szenia eksploatacyjnego zastosowany został układ sprężysto-tłumiący 2, który zarazem jest elemen-

tem połączenia elektrycznego czujnika 1. Składa się z 3 zestawów sprężyn i tłumików, których zada-

niem jest tłumienie drgań w 3 kierunkach w częstotliwościach powyżej założonego progu zależnego 

od wymaganej dynamiki pochyłomierza. Zastosowane sprężyny są w postaci sprężyn śrubowych roz-

ciąganych wstępną siłą, zależną od masy sensora lub innych sprężyn działania wzdłużnego. Elemen-

tem tłumiącym jest wypełnienie komory sensora żelem tłumiącym silikonowym, którego lepkość zależ-

na jest od masy sensora. Poprzez metalowe elementy sprężyste realizowane jest zasilanie sensora 

oraz transmisja danych do pozostałych układów. Sygnał z sensora poddawany jest przetwarzaniu 

analogowo-cyfrowemu oraz dalszej filtracji sygnału. W wyniku tej filtracji uzyskany sygnał zawiera 

tylko informacje zależne od przyspieszenia grawitacyjnego. Dalsze przetwarzanie polega na przeli-

czeniu z zależności trygonometrycznych wartości przyśpieszenia na wartość kąta pochylenia czujnika 

względem pola grawitacyjnego. Ostatnim elementem toru jest integracja uzyskanego sygnału z ze-

wnętrznymi układami automatyki. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Pochyłomierz grawitacyjny do maszyn górniczych wyposażony w półprzewodnikowy element 

pomiarowy, znamienny tym, że element pomiarowy w postaci czujnika (1) przyspieszenia jest zamon-

towany do bazy pochyłomierza w postaci wielowarstwowej epoksydowej płyty laminowanej z włóknami 

szklanymi wraz z warstwą miedzi w postaci druku elektronicznego, przy czym zamocowanie to składa 

się z elementów sprężysto-tłumiących (2) zasilanych z układu zasilacza wewnętrznego (3) a układ czuj-

nika (1) wyposażony jest w mikrokontroler (4) umożliwiający rejestrację zmiany pochylenia w czasie. 

2. Pochyłomierz według zastrz. 1, znamienny tym, że mikrokontroler (4) przetwarza sygnał 

analogowy na postać cyfrową, a dane te przesyłane są do układów interfejsów (5) wyjściowych. 

3. Pochyłomierz według zastrz. 1, znamienny tym, że układ sprężysto-tłumiący (2) składa się  

z nie mniej niż 3 zestawów sprężyn i tłumików. 
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Rysunek 
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