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Czujniki po³oøenia -
przetworniki kodowo-
impulsowe

Te, bardzo popularne w au-
tomatyce czujniki maj¹ za za-
danie przetworzenie ruchu obro-
towego na ci¹g impulsÛw lub
kod binarny, na bazie ktÛrych
system sterowania moøe ustaliÊ

aktualne po³oøenie elementu sprzÍøo-
nego z†osi¹ impulsatora. Na fot. 1 jest
widoczny najprostszy przetwornik ob-
rotowo-impulsowy E6A2-CS5C o†roz-
dzielczoúci 100 impulsÛw na kaødy ob-
rÛt, ktÛrego podstawow¹ funkcj¹ jest
pomiar szybkoúci obrotowej osi. Na fot.
2 przedstawiono enkoder pozycji osi
E6C2-AG5C, na wyjúciu ktÛrego dostÍp-
ny jest binarnie zapisany numer pozy-
cji. Za pomoc¹ enkoderÛw tego typu
moøna precyzyjnie ustalaÊ po³oøenie
sprzÍøonych z†nimi elementÛw. Przed-
stawiony na fot. 3 przetwornik E6C-
CWZ5C jest wyposaøony w†dwa wyj-
úcia binarne, na ktÛrych pojawiaj¹ siÍ
sygna³y o†jednakowej czÍstotliwoúci,
ale przesuniÍte w†fazie. CzÍstotliwoúÊ
impulsÛw okreúla szybkoúÊ obracania
siÍ osi, a†wzajemna faza sygna³Ûw
okreúla kierunek obrotu.

Oferowane przez firmÍ Omron en-
kodery maj¹ maksymaln¹ rozdziel-
czoúÊ 6000 impulsÛw na ob-
rÛt, a†najbardziej pre-
cyzyjnie moøna okreú-
liÊ po³oøenie za po-
moc¹ 6-fazowego wyj-
úcia.

Czujniki poziomu
Zasada dzia³ania czujnikÛw poziomu

zaleøy od w³aúciwoúci nadzorowanych
substancji. W†przypadku cieczy przewo-
dz¹cych pr¹d s¹ stosowane czujniki
konduktywne, ktÛrych zasadÍ dzia³ania
przedstawiono na rys. 1. Zanurzone
w†zbiorniku elektrody wspÛ³pracuj¹
z†modu³em czujnikowym 61F-GP-N8,
przedstawionym na fot. 4. Cech¹ tego
rozwi¹zania jest dyskretna ocena pozio-
mu cieczy, co jednak wystarcza w†wiÍk-
szoúci typowych aplikacji. Regulacja po-
ziomÛw w†czujnikach konduktywnych
polega na przyciÍciu elektrody na po-
ø¹dan¹ d³ugoúÊ.

W†przypadku kontrolowania pozio-
mu substancji nieprzewodz¹cych pr¹-
du, np. m¹ki, nawozÛw, wÍgla, itp.
niezbÍdne s¹ czujniki pojemnoúciowe
(rys. 2) lub ultradüwiÍkowe (rys. 3).
Czujniki pojemnoúciowe mog¹ byÊ zin-
tegrowane z†kontrolerem (TLB-KSR -

Na ³amach EP wielokrotnie przedstawialiúmy czujniki zbliøeniowe

rÛønego typu, stosowane w†systemach automatycznego sterowania.

Tym razem skupimy siÍ na czujnikach konstrukcyjnie

i†funkcjonalnie nieco bardziej skomplikowanych,

umoøliwiaj¹cych pomiary poziomu, odleg³oúci oraz

na czujnikach optycznych z†analiz¹ obrazu.

Bardzo czÍsto w†systemach zdalne-
go nadzoru wystÍpuje koniecznoúÊ
sprawdzenia aktualnego po³oøenia, po-
ziomu cieczy lub materia³Ûw sypkich
w†zbiornikach czy teø pomiaru odleg-
³oúci pomiÍdzy poruszaj¹cymi siÍ obiek-
tami. Coraz wiÍkszego znaczenia nabie-
raj¹ takøe systemy rozpoznawania i†se-
lekcji obiektÛw na podstawie ich kszta³-
tu, koloru lub - coraz czÍúciej - ogÛl-
nego wygl¹du.

Fot. 1.
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Fot. 3.
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fot. 5) lub stanowiÊ niezaleøny od kon-
trolera, zdalnie do³¹czany modu³ (np.
E7B-111 - fot. 6). Konstrukcja mecha-
niczna tych czujnikÛw umoøliwia ich
stosowanie w†zbiornikach ciúnienio-
wych.

W†aplikacjach wymagaj¹cych ci¹g-
³ego okreúlania poziomu substancji
wzglÍdem g³owicy czujnika s¹ najczÍú-
ciej stosowane czujniki ultradüwiÍkowe
z†wyjúciem analogowym 0..20 lub
4..20mA. Czujnik tego typu (E4M-SC)
przedstawiono na fot. 7.

Czujniki odleg³oúci
W†wielu zastosowaniach niezbÍdny

jest bezstykowy pomiar odleg³oúci, ktÛ-
ry obecnie jest wykonywany przez czuj-
niki laserowe oraz czujniki z†promien-
nikami LED. Na fot. 8 przedstawiono
czujnik Z4W-V25R o†rozdzielczoúci
10µm, w†ktÛrym jako ürÛd³o úwiat³a wy-
korzystano czerwon¹ diodÍ LED. Czuj-
nik ten jest wyposaøony w†pr¹dowe
wyjúcie analogowe 4..20mA. Czujniki
Z4M-W40RA i†Z4M-N30V posiadaj¹

wbudowane ürÛd³o promieniowania la-
serowego. Czujniki tego typu musz¹ byÊ
stosowane z dodatkowym wzmacnia-
czem zintegrowanym z†uk³adem obrÛbki
i†konwersji sygna³u analogowego. Czuj-
niki laserowe pozwa-
laj¹ osi¹gn¹Ê dok³ad-
noúÊ pomiaru ok.
0,4µm. Moøna je tak-
øe stosowaÊ do po-
miaru gruboúci mate-
ria³Ûw przeüroczys-
tych lub pÛ³przeüro-
czystych.

Wizyjne
systemy
czujnikowe

Nowatorskim roz-
wi¹zaniem, propono-
wanym przez firmÍ
Omron s¹ wizyjne systemy czujnikowe,
za pomoc¹ ktÛrych moøna porÛwnywaÊ
obrazy z†zadanymi wzorcami, co pozwala
np. badaÊ jakoúÊ nadruku na etykietach
produktÛw (fot. 9).

Omron przygotowa³ trzy rodziny
czujnikÛw wizyjnych. Do rozpoznawa-
nia prostych wzorcÛw s¹ doskonale
przystosowane czujniki systemu F10
(fot. 10), ktÛre maj¹ moøliwoúÊ samo-
uczenia siÍ wzorcÛw (technologia
Touch To Teach). DziÍki niej naucze-
nie systemu analizy obrazu popra-
wnych wzorcÛw nie wymaga od uøyt-
kownika zaawansowanej wiedzy, nie
wymusza takøe koniecznoúci zakupu
drogich, specjalistycznych narzÍdzi
programowych. Technologia analizy ob-
razÛw Touch To Teach wykorzystuje
algorytmy logiki rozmytej (Fuzzy Lo-
gic), dziÍki czemu proces ìuczeniaî
kamer wzorcÛw jest ³atwy do przepro-
wadzenia.

Na fot. 11 przedstawiono kamerÍ
oraz zdalny manipulator systemu F30,
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w†ktÛrym zastosowano binarny prze-
twornik obrazu. Jeszcze wiÍksze moøli-
woúci analityczne oferuje system F150,

w†ktÛrym kontroler systemowy wykona-
no w†postaci oddzielonego od kamery
modu³u. Ogromn¹ jego zalet¹ jest moø-
liwoúÊ jednoczesnego úledzenia do 16
osobno zdefiniowanych rejonÛw obrazu
i†wbudowane zaawansowane funkcje fil-
tracji obrazu.
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