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Fot. 1. Kompaktowy czujnik kolorów FKDM.

pomoc¹ trzech przyciskÛw znaj-
duj¹cych siÍ na tylnej úciance
czujnika. Czujnik niezawodnie
wykrywa kolory rÛønych mate-
ria³Ûw, jak np. metal, szk³o,
plastik, substancje sypkie, pa-
pier, tekstylia i†inne.

Dok³adny, szybki,
kompaktowy
i†uniwersalny...
...w ten sposÛb najkrÛcej moø-

na okreúliÊ - nowe w†ofercie fir-
my Baumer Electric - czujniki
laserowe przeznaczone do bez-
kontaktowego mierzenia odleg-
³oúci. Czujnik dzia³a na zasadzie
metody triangulacyjnej. W¹ska
wi¹zka laserowa jest odbijana od
obiektu i†wraca do detektora
promieniowania laserowego wbu-
dowanego w†przyrz¹d. Zmiana
odleg³oúci czujnika od obiektu,
a†wiÍc zmiana k¹ta, pod ktÛrym
jest odbijana wi¹zka powrotna,
powoduje zmianÍ miejsca jej pa-
dania na powierzchniÍ detekto-
ra. RolÍ detektora spe³nia pole
fotodiod rozmieszczonych szere-
gowo, ktÛrych stan jest úledzony
przez wbudowany w†przyrz¹d
mikrokontroler. W†zaleønoúci od
miejsca padania wi¹zki úwiat³a
jest obliczana odleg³oúÊ czujnika
od obiektu. SzybkoúÊ odpowie-
dzi czujnika na zmianÍ odleg³oú-
ci wynosi 10ms.
Szybsze s¹ czujniki z†rodziny

PSD (Position Sensitive Device),
dla ktÛrych czas reakcji wynosi
zaledwie ok. 1ms. Odleg³oúÊ jest
obliczana przez mikroprocesor
zawarty w†czujniku i†moøe byÊ
transmitowana na zewn¹trz za
pomoc¹ interfejsu szeregowego
RS485 lub z†pÍtl¹ pr¹dow¹
4...20mA. Czujniki PSD s¹ wy-
twarzane dla czterech zakre-
sÛw pomiarowych odleg³oúci:
3 0 . . . 5 0mm , 30 . . . 1 3 0mm ,
50...250mm oraz 100...500mm,
w†ktÛrych pomiary odbywaj¹ siÍ
z†rozdzielczoúci¹ odpowiednio:
0,01, 0,06, 0,3 oraz 0,5mm.

DziÍki laserowi dzia³aj¹cemu
w†widzialnym paúmie widma,
instalacja czujnika jest ³atwa
i †n ie wymaga dodatkowego
oprzyrz¹dowania.
Duø¹ zalet¹ czujnikÛw PSD

jest to, øe wbudowany w†nie la-
ser dzia³a w†klasie 2 (moc lase-
ra do 1†mW), nie jest wiÍc ko-
nieczne wprowadzanie podczas
jego instalacji specjalnych úrod-
kÛw bezpieczeÒstwa. Moøliwymi
aplikacjami s¹ pomiary bicia
(opon, wa³Ûw), analogowe po-
miary pozycji mechanicznych
cz³onÛw wykonawczych (krzy-
wek, klap, zaworÛw), dok³adne
bezkontaktowe pomiary gruboúci
(blach, papieru) itd.

Miniaturowy czujnik
laserowy z†t³umionym
t³em
W†ofercie produkcyjnej firmy

Baumer Electric znajduj¹ siÍ
takøe ultraminiaturowe czujniki
optyczne OHDK, ktÛrych wy-
m i a r y wyno s z ¹ z a l e dw i e
10x27x16,3mm. G³Ûwnym ele-
mentem czujnika jest laser dzia-
³aj¹cy w†widzialnym paúmie
widma, co znacznie u³atwia je-
go instalacjÍ. Maksymalny za-
siÍg dzia³ania wynosi 100mm.
Moøna go dobieraÊ w†przedzia-

Samoucz¹cy siÍ
kompaktowy czujnik
kolorÛw
Bez moøliwoúci rozrÛøniania

kolorÛw nie moøna sobie obec-
nie wyobraziÊ produkcji w†wie-
lu dziedzinach przemys³u. CzÍs-
to konieczne jest rozrÛønienie
tak niewiele rÛøni¹cych siÍ od-
cieni kolorÛw, øe jest to zada-
nie z†ìpograniczaî moøliwoúci
ludzkiego oka. PoprawnoúÊ de-
tekcji zaleøy teø w†duøym stop-
niu od k¹ta widzenia, zmiany
oúwietlenia i†wielkoúci obiektu.
Kompaktowe czujniki koloru
z†rodziny FKDM (fot. 1) dosko-
nale radz¹ sobie z†wiÍkszoúci¹
problemÛw spotykanych w†prak-
tycznych aplikacjach, a†do nie-
zawodnej detekcji wystarcza im
zaledwie 340µs.
Wbudowany w†czujnik oúwiet-

lacz generuje úwiat³o o†sk³ado-
wych RGB, ktÛre jest ogniskowa-
ne na badanym obiekcie. Pokry-
cie obiektu poch³ania czÍúÊ wid-
ma padaj¹cego úwiat³a, a†czÍúÊ
ulega odbiciu. Odbite úwiat³o,
odbierane przez detektor wbudo-
wany w†czujnik, jest analizowa-
ne i†na tej podstawie okreúla siÍ
kolor oúwietlanego obiektu.
Czujniki FKDM s¹ dostarcza-

ne w†wers j i dwukana ³owe j
i†czterokana³owej. Kaødy kana³
posiada oddzielne wyjúcie, ktÛ-
re moøna ìnauczyÊî rozpozna-
wania jakiegoú zadanego koloru.
Czujnik moøe byÊ zastosowany
do rozrÛøniania kolorÛw lub ich
odcieni. W†zaleønoúci od wyma-
gaÒ aplikacji, w†kaødym kanale
moøna okreúliÊ tolerancjÍ roz-
poznawania, co pozwala trakto-
waÊ kolory: ciemnoniebieski
i†jasnoniebieski jako jeden ko-
l o r . Dz i Ík i wbudowanemu
oúwietlaczowi, w†czujniku prak-
tycznie wyeliminowano wp³yw
otaczaj¹cego oúwietlenia na ja-
koúÊ rozpoznawania.
Sterowanie prac¹ czujnika jest

bardzo proste i†odbywa siÍ za

Firma Baumer Electric jest producentem

czujnikÛw przemys³owych, ktÛrych

najwaøniejsz¹ cech¹ jest legendarna juø

niezawodnoúÊ i†precyzja wykonania.

W†artykule przedstawiamy wybrane czujniki

z†oferty tej firmy.

le 20...100mm za pomoc¹ spe-
cjalnego mechanizmu zmieniaj¹-
cego pozycjÍ soczewki, a†nie -
jak to siÍ dzieje zazwyczaj -
przez zmianÍ czu³oúci elemen-
tÛw fotoelektrycznych. Takie
rozwi¹zanie umoøliwia osi¹gniÍ-
cie bardzo precyzyjnego nasta-
wienia, lepszej powtarzalnoúci
pomiarÛw i†ma³ej wraøliwoúci
na zmieniaj¹ce siÍ w³aúciwoúci
optyczne (odbiciowe) obiektu.
PowtarzalnoúÊ wynikÛw pomia-
rÛw przy bocznym przybliøeniu
w†p³aszczyünie ogniskowej jest
mniejsza niø 0,2mm.
Czujniki OHDK s¹ dostarcza-

ne w†wersjach: z†kablem lub ze
z ³¹czk¹ i † s¹ zabezpieczone
przed niew³aúciw¹ biegunowoú-
ci¹ i†zwarciem.

Nowa generacja
optycznych czujnikÛw
úwiat³owodowych
Wymagania stawiane przez

uøytkownikÛw powoduj¹, øe
czujniki optyczne s¹ coraz czÍú-
ciej wykonywane w†oparciu
o†w³Ûkna úwiat³owodowe. W†ra-
mach nowej generacji czujnikÛw
úwiat³owodowych FVDK firmy
Baumer Electric s¹ dostÍpne
modele czujnikÛw z†funkcj¹ te-
ach-in (samoreguluj¹ce siÍ) oraz

Fot. 2. Triangulacyjny czujnik laserowy do pomiaru odległości.
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klasyczne czujniki, w†ktÛrych
czu³oúÊ jest nastawiana poten-
cjometrem. FunkcjÍ teach-in
moøna aktywowaÊ lokalnie lub
zdalnie, dziÍki czemu paramet-
ry toru pomiarowego czujnika
moøna dynamicznie dostosowy-
waÊ do bieø¹cych wymagaÒ po-
miarowych.
W†ramach rodziny FVDK s¹

oferowane modele z†wyjúciem
cyfrowym lub analogowym, a†tak-
øe czujniki z†ustalan¹ przez uøyt-
kownika histerez¹ lub ze skrÛco-
nym do 50ms czasem odpowie-
dzi. Widoczny na fot. 3 siedmio-
segmentowy wyúwietlacz na kor-
pusie czujnika wyraünie u³atwia
adjustacjÍ czujnika po zainstalo-
waniu. Wyúwietlane cyfry infor-
muj¹ o†natÍøeniu úwiat³a padaj¹-
cego na odbiornik. Mog¹ byÊ teø
wyúwietlane na nim parametry
wybranych funkcji i†komunikaty
o†usterkach.
Czujniki úwiat³owodowe s¹

oferowane takøe w†postaci nie-
zaleønych modu³Ûw, wúrÛd ktÛ-

rych s¹ dostÍpne: jedna jednos-
tka centralna zawieraj¹ca z³¹cze,
wyúwietlacz i†elementy steruj¹ce
oraz modu³y z† in te r fe j sami
úwiat³owodowymi, ktÛrych moøe
byÊ nawet 16. Modu³y komuni-
kuj¹ siÍ z†jednostk¹ centraln¹ za
poúrednictwem wewnÍtrznej ma-
gistrali, a†dane s¹ przekazywane
do systemu nadrzÍdnego przez
pojedynczy kabel. Ca³y system
jest przeznaczony do montaøu
na listwie DIN, dziÍki czemu
w†razie usterki ktÛregokolwiek
modu³u moøna go wyj¹Ê i†wy-
mieniÊ bez koniecznoúci od³¹-
czenia pozosta³ych modu³Ûw, co
minimalizuje czas naprawy ser-
wisowej.
W†ramach rodziny FVDK s¹

oferowane czujniki przystosowa-
ne do wspÛ³pracy z†plastikowy-
mi w³Ûknami úwiat³owodowymi,
wúrÛd ktÛrych s¹ dostÍpne w³Ûk-
na odporne na úrodki chemicz-
ne, z†ogniskowan¹ wi¹zk¹ úwiet-
ln¹ (z t³umieniem wp³ywu t³a),
ze wspÛ³os iowymi kablami

úwiat³owodowymi (úwiat³o jest
doprowadzane do miejsca odczy-
tu przewodem úwietlnym zna-
jduj¹cym siÍ w†úrodku kabla,
w³Ûkien odbiorczych jest kilka,
a†znajduj¹ siÍ na obwodzie kab-
la), dostÍpne s¹ takøe úwiat³owo-
dy z†promieniem zgiÍcia ograni-
czonym do 2mm oraz úwiat³owo-
dy odporne na temperatury od -
60oC do nawet 350oC.

Kieszonkowy czujnik
liniowy PosCon
Czujniki serii PosCon s³uø¹

do pomiaru szerokoúci obiek-
tÛw, detekcji krawÍdzi, umoøli-
wiaj¹ takøe dok³adne okreúlenie
pozycji nadzorowanego obiektu.
Emiter czujnika wytwarza linio-
w¹ barierÍ úwiet ln¹, ktÛre j
úwiat³o odbija siÍ od zwierciad-
³a odblaskowego lub folii re-
fleksyjnej. Informacja o†natÍøe-
niu odbieranego promieniowa-
nia jest prezentowana na wy-
úwietlaczu.
Czujniki PosCon maj¹ trzy

tryby pomiarowe:
- pomiary szerokoúci (teksty-
liÛw, filmÛw, plastiku, papie-
ru itd.) z†moøliwoúci¹ detek-
cji pÍkniÍÊ i†przerwania,

- detekcja pozycji krawÍdzi -
idealne dla dok³adnego od-
czytu pozycji materia³Ûw opa-
kowaniowych w†maszynach
pakuj¹cych,

- detekcja pozycji úrodka -
wprowadzanie i†sterowanie
obiektÛw znajduj¹cych siÍ
w†polu pomiarowym czujnika.
Tryb pracy jest nastawiany za

pomoc¹ przyciskÛw na obudo-
wie czujnika. Czujnik jest do-
starczany w†wariantach z†zakre-
sami pomiarowymi: 30, 150 lub

350 mm z†rozdzielczoúci¹ 0,03,
0,15 lub 0,35mm. Do dyspozy-
cji uøytkownika jest wyjúcie
analogowe (4...20mA), wyjúcie
alarmowe oraz wyjúcie cyfrowe
(PNP), ktÛre moøna zastosowaÊ
np. do sygnalizacji przekrocze-
nia ustalonych przez uøytkowni-
ka progÛw referencyjnych. Op-
cjonalnie czujnik moøna wypo-
saøyÊ w†interfejs szeregowy
RS485, przez ktÛry moøna nie
tylko przesy³aÊ dane w†postaci
cyfrowej, ale rÛwnieø zdalnie
sterowaÊ wszystkimi funkcjami
czujnika. Do pracy z†obiektami
b³yszcz¹cymi jest przeznaczona
wersja z†filtrem polaryzacyjnym.
Jirí Trojan, AMTEK Sp. z o.o.

Artyku³ powsta³ w oparciu o materia³y
firmy Baumer Electric udostêpnione
przez dystrybutora - firmê Amtek s. s r.o.,
tel.: (22) 874-02-34, fax: (22) 863-87-
43, e-mail: amtek@amtek.pl.

Dodatkowe informacje

Fot. 3. Fot. 4. Czujnik liniowy PosCon.


