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Enkodery i czujniki do
detekcji drogi firmy Baumer
Systemy pozycjonuj¹ce s¹ coraz czêœciej
stosowane we wspó³czesnych
urz¹dzeniach elektronicznych i systemach
automatyki. Jednym z najwiêkszych
producentów enkoderów - najwa¿niejszych
elementów w systemach pozycjonowania -
jest firma Baumer, której fragment oferty
przedstawiamy w artykule.

Produkowane przez firmê Baumer czujniki do po-
miaru przesuniêæ k¹towych, mo¿na podzieliæ ze
wzglêdu na zasadê dzia³ania na optyczne i magne-
tyczne, a ze wzglêdu na sposób wyprowadzania in-
formacji na przyrostowe (inkrementalne) i absolutne.

Najczêœciej u¿ywane s¹ optyczne czujniki przyros-
towe. W uproszczeniu sk³adaj¹ siê one z nadajnika
i odbiornika œwiat³a oraz wiruj¹cej miêdzy nimi tarczy
z napylonymi zas³onkami. Baumer produkuje takie
enkodery o œrednicach korpusu od 18 do 92 mm,
o œrednicach wa³ka od 4 do 12 mm lub z otworem
pod wa³ek od 4 do 27 mm. Liczba impulsów na obrót
mo¿e wynosiæ, w zale¿noœci od typu, od 10 do 72000.

Najmniejsze enkodery o œrednicy 18 mm (z wa³kiem
lub bez) maj¹ zastosowanie w ró¿nego rodzaju sprzê-
cie elektronicznym jak plotery, rejestratory itp. Ze
wzglêdu na bardzo ma³¹ obudowê, zastosowano
w nich nieco inny sposób przekazywania informacji
o obrocie. W klasycznym enkoderze nadajnik œwiat³a
znajduje siê po drugiej stronie tarczy ni¿ odbiornik.

W enkoderach serii BSM i BHM nadajnik i odbiornik
znajduje siê po jednej stronie tarczy. Zastosowano
tarczê o zmienionej zasadzie dzia³ania, która nie prze-
puszcza promieniowania, a odbija padaj¹cego pro-
mienie na zasadzie podobnej jak w p³ycie CD-ROM.
Czêœæ elektroniczn¹, wraz z elementami optycznymi
zintegrowano w pojedynczej strukturze ASIC.

Oprócz czujników przyrostowych Baumer produku-
je ca³¹ gamê enkoderów absolutnych, tak¿e wieloob-
rotowych, których asortyment poszerzono ostatnio
o nowe konstrukcje, dzia³aj¹ce zarówno na zasadzie
optycznej jak i magnetycznej.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te ostatnie, ponie-
wa¿ posiadaj¹ kilka unikalnych cech. Przyk³adem en-
kodera absolutnego jest enkoder serii MagRes. Zasa-
da dzia³ania jest prosta: miniaturowy magnes zamon-
towany w wirniku oddzia³uje na magnetorezystory
umieszczone na p³ytce z elektronik¹. Sygna³ z mag-
netorezystorów jest obrabiany w procesorze DSP,
a nastêpnie przetwarzany na postaæ zrozumia³¹ dla
urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych (rys. 1). Wyeliminowane
szklanej tarczy wp³ynê³o korzystnie na wytrzyma³oœæ
mechaniczn¹. Nieco zmodyfikowana wersja MagRes
Kit Set nie posiada wirnika ³o¿yskowanego w korpu-
sie enkodera (rys. 2). Wirnik wraz z magnesem jest
montowany na zewn¹trz i oddzia³uje poprzez szczeli-
nê powietrzn¹ i aluminiow¹ obudowê na magnetore-
zystory. Uzyskano w ten sposób nastêpuj¹ce cenne
w³asnoœci: wysoki stopieñ szczelnoœci IP68 od strony
wirnika, redukcjê wp³ywu temperatury na uk³ady elek-
troniczne enkodera (wa³ek, na którym jest zamonto-
wany wirnik mo¿e mieæ wysok¹ temperaturê), brak
koniecznoœci stosowania sprzêgie³, wysoka odpor-
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noœæ na wibracje, niewielkie wymiary - œrednica 42
mm, wysokoœæ 15,5 mm.

Firma Baumer ci¹gle poszerza zakres produkcji en-
koderów absolutnych, równie¿ wieloobrotowych. Do
nowych rozwi¹zañ nale¿¹ wymienione wczeœniej
MagRes oraz oparte na zasadzie optycznej enkodery
serii Procoder i Dignalizer. Podstawowe dane doty-
cz¹ce rozdzielczoœci i dok³adnoœci odczytu k¹ta
przedstawiono w tab. 1. Enkodery wielo- i jednoobro-
towe komunikuj¹ siê ze œwiatem zewnêtrznym za po-
moc¹ protoko³ów takich jak SSI, CANopen, Profibus
lub DeviceNet.

W aplikacjach s³u¿¹cych do pomiaru prêdkoœci i kie-
runku obrotów przek³adni zêbatych mo¿na zastoso-
waæ ca³¹ gamê produktów Baumer Electric. S¹ to czuj-
niki zbudowane na magnetorezystorach lub na czujni-
kach Halla. W pierwszej grupie czujników pole magne-
tyczne magnesu trwa³ego jest zaburzane przez prze-
suwaj¹ce siê zêby przek³adni, co wprowadz¹ zmianê
wartoœci rezystancji elementów mostka pomiarowego.
Niestety, w wielu przypadkach, obecnoœæ magnesu nie
jest wskazana ze wzglêdu na szybkie przyklejanie siê
do niego opi³ków metalu. W takim przypadku mo¿na
zastosowaæ czujniki wykorzystuj¹ce zjawisko Halla
(czujniki IHRM, MHRM). Dodatkow¹ ich zalet¹ jest to,
¿e czujniki wraz z czêœci¹ czo³ow¹ s¹ wykonane ze
stali nierdzewnej i mo¿na bez obaw stosowaæ przy
doœæ wysokich temperaturach i ciœnieniach, np. we-
wn¹trz korpusów silników spalinowych itp.

Innym rozwi¹zaniem bezstykowego pomiaru prze-
suniêæ jest pomiar za pomoc¹ czujnika wspó³pracuj¹-
cego z taœm¹ b¹dŸ pierœcieniem magnetycznym. Ak-
tualnie dostêpne s¹ czujniki MDFK wspó³pracuj¹ce
z pierœcieniem oraz MLFK wspó³pracuj¹ce z elastycz-
n¹ taœm¹ magnetyczn¹ o dowolnej d³ugoœci. Takie
rozwi¹zanie pozwala relatywnie tanio i ³atwo zbudo-
waæ system pomiaru drogi lub prêdkoœci np. dla bram
przesuwnych, obrabiarek, suwnic itp. Czujniki te do-
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stêpne s¹ zarówno z wyjœciami typu push-pull, jaki
i komplementarnymi RS422, co pozwala na stosowa-
nie w silnie zak³óconych œrodowiskach.

Pomimo niewielkich rozmiarów (45 x 15 x 8,5 mm),
w³asnoœci prezentowanych czujników s¹ dobre: tem-
peratura pracy mieœci siê w przedziale -25 do +85oC,
obudowa ma stopieñ ochrony IP67. Maksymalna
liczba impulsów na obrót (dla pierœcienia o 32 parach
biegunów) wynosi 256 lub 512, a dla taœmy
magnetycznej 8 impulsów przypada na 2 mm drogi.
Maksymalna czêstotliwoœæ wyjœciowa wynosi 160
kHz, a w najnowszej wersji nawet 3,2 MHz. Szczelina
powietrzna pomiêdzy rotorem a czujnikiem mo¿e
wynosiæ maksymalnie 0,5 mm bez pogorszenia
dok³adnoœci, a pomiêdzy taœm¹ a czujnikiem a¿
1 mm. Wyeliminowanie czêœci ruchomych w czujniku
podwy¿sza trwa³oœæ ca³ego wyrobu.

Ostatnim charakterystycznym produktem s¹ mag-
netyczne czujniki k¹ta, które mog¹ byæ wykorzystane
jako bezstykowe potencjometry. Zewnêtrznie nie ró¿-
ni¹ siê od czujnika indukcyjnego, jednak maj¹ tê cen-
n¹ w³aœciwoœæ, ¿e napiêcie na wyjœciu zmienia siê
w zale¿noœci od k¹ta przebiegu linii pola magnetycz-
nego powsta³ego z miniaturowego magnesu zamoco-
wanego na rotorze. Istniej¹ dwie wersje: z sygna³em
proporcjonalnym do k¹ta ±80o oraz z dwoma sygna-
³ami sinusoidalnymi przesuniêtymi w fazie. Czujniki te
mog¹ byæ wykorzystywane do odczytu ma³ych k¹tów
uk³adów mechanicznych, gdzie ze wzglêdu na do-
k³adnoœæ nie jest konieczne stosowanie drogich en-
koderów absolutnych, np. czujniki z wyjœciem linio-
wym s¹ stosowane w modernizowanych czeskich
tramwajach do detekcji po³o¿enia dŸwigni przyspie-
szenia.
Tomasz Œliwakowski, Amtek

Dystrybutorem firmy Baumer jest Amtek spol. s r.o., tel.
(22) 874-02-34, amtek@amtek.pl, www.amtek.cz.

Tab. 1. Podstawowe dane enkoderów produkowanych
przez firmę Baumer
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