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Przedmiotem wynalazku jest miernik parametrów charakterystycznych obiegu histerezy 'próbek materiałów
magnetycznych, znajdujący zastosowanie zwłaszcza przy
badaniu własności pokryć galwaniemych.
Znane i stosowane są mierniki do wyznaczania obiegu
histerezy posiadające uzwojenia magnesujltCC. zasilane z
sieci lub generatorów napięt sinusoidalnych, oraz uzw~
jenia pomiarowe i kompensujące połqczone przeciwsobnie, pozwalające na uzyskanie obrazu histerezy badanej
próbki np. na ekranie oscyloskopu. Stosowane są też
przyrządy pomiarowe do ołcreśłałJia parametrów obiegu
histerezy, znane z polskich opisów patentowych nr nr
87525, 73380, które słuŻlł do pomiarów parametrów pr~
bek o dutycb przekrojach poprzecznych, zawierające
jarzma magnetyczne oraz czujniki indukcji i natężenia
pola magnetycznego umieszczone w szczelinie magnetOwodu. Przyrzltdy· te mOIll być st080wane wyłllCznie do
pomiaru parametrów próbek o duiych przełcrojach
poprzecznych, z uwagi na sposób pomiaru indukcji.
Znany jest również sposób wyzmczania parametrów
cienkich W8IStw magnetycznych np. z opisu patentowego
polskiego nr 7~7 oraz r6ine urządzenia do wymaczania parametrów cienkich warstw maanetycznych np. z
opisu patentoweao polskiego nr 71313, wykorzystujące
efekty magnetooporowe. Zarówno wymieniony sposób
jak i urządzenia do wyznaczania parametrów cienkich
warstw magnetycznych nadają się jedynie do pomiaru
parametrów cienkich warstw w technoloJii cienkowarstwowych pamięci magnetycznych. Nie nadają się one

natomiast do pomiarów parametrów próbek grubowarstwowych o arubościach w granicach od jednego do kilkunastu mikrometrów.
Celem wynalazku jest opracowanie miernika parametrów obiegu histerezy pozwalającego na pomiar parametrów próbek grubowarstwowych powyżej jednego
mikrometra, zwłaszcza naniesionych elektrochemicznie i
ferromagnetycznie pokryć galwanicznych na podkład
kach z dowolnego materiału.
Ceł ten osiągnięto poprzez opracowanie miernika,
który składa się z nawiniętych na wspÓlnym karkasie
uzwojeń: magnesującego oraz uzwojenia pomiarowego i
kompensacyjnego pobtczonycb . przeciwsobnie. przy
czym uzwojenie maanesujltCC jest zasilane z generatora
prądu sinusoidalnego poprzez wzmacniacz mocy i którego istota polega na tym, że uzwojenie pomiarowe i
kompensacyjne połIaczone są każde z przesuwnikiem
fazowym a uzwojenie pomiarowe poprzez przesuwnik
fazowy z regulatorem amplitudy, a napięcie wyjściowe z
przesuwnika (azowego uzwojenia kompensacyjnego i
napięcie regulatora amplitudy podawane są na wejście
układu dopasowującego i zmiany zakresu pomiarowego
połączonego z integratorem, przy czym napięcie z integratora podawane jest poprzez przełącznik mierzonego
parametru na wejście układu pomiarowego wartości
chwilowej wybranego parametru połączonego najk~
rzystniej z woltomierzem cyfrowym. Do wyjść dwu przesuwników fazowych podłączony jest układ sygnalizacji
zrównoważenia wstępnego,

lum
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Korzystnym skutkiem stosowania miernika według
wynalazku jest to, że umożliwia on szybkie uzyskanie
obrazu obiegu histerezy magnetycznej w próbkach ferromagnetycznych o przekroju 2 . 10-] mm 2 oraz wartości
jego punktów charakterystycznych: He. H .... <Pr. CI'-. niemożliwe do uzyskania dotychczasowymi urządzeniami.
Bezpośredni odczyt wartości punktów charakterystycznych umożliwia dokonywanie pomiarów porównawczych własności dużej ilości próbek w barda> krótkim
czasie. Dzięki zastosowaniu w mierniku układu sygnalizacji, może on być obsługiwany przez personel o niższych
kwalifikacjach.Wynalazek w przyk"ładzie wykonania pokazano na
rysunku; przedstawiającym schemat blokowy miernika.
Jak ~a7łnlYn'a rysunku miernik składa się z uzwojenia magnesującego 1. uzwojenia pomiarowego l, uzwojenia kompensacyjnego 3, przy czym uzwojenia te
nawinięte są Bil wspólnym karkasie generatora 4, wzmacDiacza IOOCY.5, przesuwników fazowych " włączonych
. . . . .wo z i!g '.1I'Man amplitudy' i przeciwsobnie
poIIeuionymi 11IEWOjeniami l i 1Poudto w skJad miernika wchodzi ut.d dopasowujący i zmiany zakresu
pomiarowego' połączony z integratorem' i przełączni
kiem mierzoneJ(> parametru II i układem pomiaru wartości chwilowej 11 wybraneJO parametru. Wyjścia
pl'ŻeSuwników fazowych 6 są połączone z układem sygnalizacji zrównoważenia wstwnego 11
W celu pomiaru parametrów próbki należy, przy
pomocy przesuwników fazowych 6 i teguJatora amplitudy 7, doprowadzić do pełnej kompensacji wstępnego
napięcia niezrównoW3Żenia, co sygnalizowane jest przez
układ sygnalizacji U, a następnie umieścić pr6bkę 13 w
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szczelinie karkasu z uzwojeniami l. 2 i 3. Na ekranie
oscyloskopu włączonego na wyjścia miernika pojawi się
obraz pętli histerezy, której parametry charakterystyczne
odczytuje się każdorazowo, najkorzystniej na woltomierzu cyfrowym 14, dołączonym do wyjścia układu
pomiaru wartości chwilowej II, po przełączeniu przełą
cznikiem mierzonego parametru II"
Zastrzeżenia

patentowe

l. Miernik parametrów charakterystycznych obiegu
histerezy próbek materiałów ma.netycznych składający
się z nawiniętych na wspólnym karkasie uzwojeń magnesującego oraz uzwojenia pomiarowego i kompensacyjnego połączonych przeciwsobnie, przy czym uzwojenie
magnesujące jest zasilane z .eneratora prądu sinusoidalnego poprzez wzmacniacz mocy, . . . . . .y ty_, że
uzwojenie pomiarowe (1) i kompensacyjne (3) połączone
są każde z przesuwnikiem fazowym (6) a uzwojenie
pomiarowe (Z) popnezprzcsuWllikfuowy ('łz repJato.... _plitlldy (7) • napitcie wyj6ciowe z przesuwnika
fazowego (6) uzwojenia kompe05llC)'jneJO (3) i napięcie
replatora amplitudy (7) podawane są na wejście układu
dopasowując:eao i zmiany zakresu pomiarowego (a)
połączonego z intearatorem (9), przy czym napięcie z
integratora (') podawane jest poprzez przeł~ik mierzone,o parametru (II) na _jście układu pomiarowego
wartości chwilowej (II) wybranego parametru połąc;zo
nego najkorzystniej z woltomierzem cyfrowym (14).
2. Miernik według zutrz. I, z-d..,. ay., że na
wyjściach dwu przesuwników fazowych (6) podłączony
jest układ sygnalizacji zrównoważenia wstępnego (U).
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