napêdy i sterowanie

Nowa technologia
bezstykowego pomiaru
momentu obrotowego
W stosunkowo ma³o znanej, mimo powszechnoci wystêpowania zjawiska fizycznego, dziedzinie pomiaru momentu pojawi³a
siê nowa technologia bezstykowego pomiaru momentu obrotowego. Chocia¿ pomiar momentu za pomoc¹ klejonych na wa³ku
pomiarowym tensometrów znany jest od 1940 roku, a istniej¹
równie¿ inne technologie pomiaru momentu, omawian¹ poni¿ej
innowacyjn¹ technologiê, cechuje szereg zalet, wyró¿niaj¹cych
j¹ sporód innych znanych technologii (fala akustyczna, tensometry, optoelektroniczna).

D

ostêpne s¹ zarówno standardowe czujniki do aplikacji
przemys³owych, jak i mo¿liwe sta³y siê w tej technologii
wdro¿enia w dziedzinach, w których do tej pory pomiar
momentu by³ za drogi lub technicznie niemo¿liwy.
Podstawowe zalety technologii FAST:
l pomiar bezkontaktowy przy prêdkociach do 5000 obr./min;
l brak procesu starzenia, bezobs³ugowoæ;
l odpornoæ na wibracje, temperaturê, wodê;
l tania technologia umo¿liwiaj¹ca wdro¿enia masowe;
l szerokie pasmo pomiarowe, idealne do pomiarów w czasie rzeczywistym;
l bipolarna (zakres + i  z przejciem przez zero);
l niewielki pobór energii z zasilania.
Podstawy
U podstaw technologii FAST le¿y zjawisko magnetostrykcji
(fizyk brytyjski Joule rok 1842). Magnetostrykcja bazuje na zmianie formy w zale¿noci od namagnesowania.

Efekt odwrotny do efektu Joulea (zwany czasem efektem Villarego) czyli zmiana namagnesowania przez zmianê formy (torsjê)
znajduje zastosowanie w czujnikach wg technologii FAST.
Mechaniczne obci¹¿enie (torsja) czujnika wywo³uje zmianê
wprowadzonego do materia³u czujnika kodowania na poziomie
mikroskopowym (pierwotny czujnik). Zmiana kodowania magnetycznego podlega detekcji bezstykowo przez czujnik pola magnetycznego i przetworzona zostaje na sygna³ u¿yteczny czujnika (wtórny czujnik). Elementy sk³adowe czujnika to: czujnik pierwotny  o stalowa kodowana magnetycznie, czujnik wtórny 
czujnik pola magnetycznego z elektronik¹ przetwornika.
Rys. 3.
Czujnik
pierwotny

Budowa czujnika DFM2xxx
Centraln¹ czêci¹ czujnika jest o stanowi¹ca czujnik pierwotny. Jest ona ³o¿yskowana w dwóch ³o¿yskach kulkowych mocowanych w pokrywach po³¹czonych z obudow¹ czujnika. Po³o¿enie osi ustalaj¹ piercienie zabezpieczaj¹ce. W obudowie czujnika znajduje siê uchwyt czujnika wtórnego zawieraj¹cego elektronikê i czujniki pola. Budowa czujnika i aplikacja determinuj¹
w³asnoci czujnika (prêdkoæ obrotowa, inne parametry).
Rys. 4.
Budowa
czujnika

Rys. 1. Rysunek pozuje zmianê orientacji domen
ferromagnetycznych pod wp³ywem zmian pola
magnetycznego, która powoduje zmianê po³o¿eñ równowagi
atomów, a w konsekwencji zmianê rozmiarów cia³a

Rys. 2.
Efekt
sprê¿ystoci
magnetycznej
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Podzia³ technologii
wed³ug zasady pomiaru
Z uwagi na zasadê pomiaru mo¿liwy jest nastêpuj¹cy podzia³
technologii pomiaru momentu obrotowego:
Pomiar odkszta³cenia
l DMS (mostki tensometryczne);
l SAW (powierzchniowa fala akustyczna);
l porednie kodowanie magnetyczne;
l FAST (bezporednie kodowanie magnetyczne).
Pomiar skrêcenia
l transformator ró¿nicowy;
l systemy optyczne;
l dynamometr kwarcowy.
Porównanie ró¿nych technologii
Tensometry (rezystory foliowe) s¹ klejone na odpowiednio
ukszta³towanym wa³ku i zmieniaj¹ rezystancjê przy rozci¹ganiu.
Dla uzyskania u¿ytecznego sygna³u ³¹czone s¹ w mostek Wheatstone'a i zasilane przez odpowiedni uk³ad wzmacniacza, podobnie jak popularne czujniki si³y. Przenoszenie sygna³u nastêpuje
stykowo przez piercienie lizgowe. W przypadku bezstykowe-
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go przenoszenia sygna³u stosowana jest metoda
indukcyjna (okrelona czêstotliwoæ nona) lub
optoelektroniczna. Technologia ta stwarza problemy techniczne: klejenie tensometrów prowadzi do
starzenia i pe³zania, nastêpuje zmêczenie przy zmianach obci¹¿enia, a bezw³adnoæ ogranicza zastosowania dynamiczne. Zalet¹ tej najpopularniejszej
technologii jest mo¿liwoæ osi¹gania relatywnie wysokiej dok³adnoci. Stosowanie piercieni
lizgowych i szczotek elektrycznych do przenoszenia sygna³u obni¿a maksymalne prêdkoci (np.
do 1000 obr./min) i radykalnie zmniejsza ¿ywotnoæ. Rozwi¹zania z bezstykowym przenoszeniem
sygna³u za pomoc¹ czêstotliwoci nonej (indukcyjnie) ograniczaj¹ pasmo do np. 300 Hz, zu¿ywaj¹ sporo energii, staj¹ siê podatne na zak³ócenia, a przede wszystkim kosztuj¹ wielokrotnie dro¿ej od technologii FAST.
Technologia z powierzchniow¹ fal¹ akustyczn¹
(SAW) bazuje na zmianie czêstotliwoci rezonansowej czujników naklejanych na wa³ku i wzbudzanych zewnêtrzn¹ elektronik¹ do czêstotliwoci ok.
10 MHz do 3 GHz. Skrêcenie wa³ka owocuje odchyleniem czêstotliwoci rezonansowej elementów SAW, co mo¿e mierzyæ skomplikowana elektronika umieszczana na zewn¹trz czujnika. Problemy wynikaj¹ce z klejenia podobne s¹ do tych
z tensometrów, a skomplikowana elektronika
generuje koszty.
Bezstykowa metoda pomiaru z transformatorem
ró¿nicowym umo¿liwia uzyskanie wysokiej dok³adnoci przy ma³ym dryfcie temperaturowym, co
op³acone musi zostaæ wysok¹ cen¹ i sporym poborem pr¹du czujnika. Czujniki te s¹ skomplikowane i du¿e.
Kolejna bezstykowa metoda, wykorzystuj¹ca
laserowy pomiar skrêcenia wa³u, jest jeszcze bardziej skomplikowana. Bazuj¹c na pomiarze czasu,
nadaje siê tylko do pomiarów statycznych.
Metoda optyczna, wykorzystuj¹ca tarcze kodowe do badania skrêcenia wa³u, wymaga pewnej
elastycznoci wa³u, aby uzyskaæ mierzalne przemieszczenia tarcz (jak w enkoderach optoelektronicznych). W technologii tej ³atwo po³¹czyæ pomiar momentu z pomiarem k¹ta (pozycji wa³u).
Znane s¹ aplikacje w przemyle samochodowym
w uk³adach serwo.
Specyficzn¹ i rzadk¹ metod¹ s¹ dynamometry
kwarcowe, gdzie elementem pomiarowym s¹ czu³e
Rys. 5. Porównanie
technologii

na przemieszczenie tarcze kwarcowe umieszczone
pomiêdzy p³ytami metalowymi. Ich skrêcenie powoduje wytworzenie ³adunku, który odbierany jest
przez czu³e wzmacniacze ³adunku. Budowa takiego czujnika jest p³aska, np. przy wysokoci 15 mm
czujnik ma rednicê 30 do 50 mm. Czujnik taki jest
bardzo sztywny, wymaga jednak pewnego napiêcia wstêpnego przy instalacji (np. >15 kN), co razem z wysok¹ cen¹ bardzo ogranicza jego mo¿liwe
zastosowania.
Zastosowania technologii FAST
Aplikacje technologii FAST:
l samochody  wspomaganie kierownicy (drive-by-wire);
l samochody  ci¹g³y pomiar przenoszonego
momentu;
l sport samochodowy  wa³ wejciowy przek³adni;
l artyku³y konsumpcyjne  elektryczny wkrêtak
rêczny;
l artyku³y konsumpcyjne  elektronarzêdzia rêczne;
l przemys³: wkrêtaki;
l przemys³: kontrola narzêdzi;
l przemys³: uk³ady pompowe;
l przyrz¹dy pomiarowe laboratoryjne i kalibracja;
l edukacja: stanowiska testowe i modele.
Technologiê czujników FAST mo¿na wdra¿aæ
w istniej¹ce uk³ady mechaniczne. To stwarza niepowtarzalne szanse uproszczeñ mechaniki i niezak³ócania w sensie pomiarowym badanego zjawiska. Kodowanie magnetyczne materia³u osi mo¿e
nast¹piæ w stosunku do czêci u¿ywanej normalnie w badanym obiekcie. Dobrym przyk³adem jest
wdro¿enie w elektronarzêdziach i samochodach
Formu³y I. Bez zmiany wygl¹du zewnêtrznego wiertarki udaje siê pomieciæ czujnik momentu w korpusie wiertarki. Czujnik kontroluje maksymalny
moment i mo¿e s³u¿yæ jako elektroniczny bezpiecznik momentu.
Rys. 6. Wiertarka

Czujnik FAST zaimplementowany w samochodzie Formu³y I dostarcza niezwykle ciekawych
danych o przebiegu momentu w ka¿dym u³amku
sekundy w czasie rzeczywistym.
Wobec rosn¹cych wymagañ na sprawdzalnoæ
parametrów monta¿u w procesie produkcji popularn¹ aplikacj¹ jest kontrola momentu dokrêcania
rub, gdzie mo¿liwa jest w czasie rzeczywistym
nie tylko kontrola poprawnoci monta¿u, ale tworzenie metryki produktu z zapisanymi wartociami
momentu dokrêcenia rub. Takie wymagania spe³-
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Rys. 7.
Przebieg
momentu
w Formule

niane s¹ np. przy produkcji silnika DC dla uk³adu pompy ABS do
samochodowych uk³adów hamulcowych w chwili dokrêcania rub
na czole pompy ABS.
Niezale¿nie od wdro¿eñ masowych czujników do pomiaru momentu wg technologii FAST, dostêpna jest rodzina czujników
standardowych do zastosowañ w przemyle i ogólnie w pomiarach momentu.
Standardowe czujniki
Standardowe czujniki przemys³owe produkowane s¹ w omiu
zakresach od 2,5 Nm do 500 Nm (2.5 Nm, 5.0 Nm, 7.5 Nm, 17.5 Nm,
75 Nm, 175 Nm, 250 Nm i 500 Nm). Mierzyæ one mog¹ moment
statyczny w obu kierunkach na postoju, jak równie¿ dynamicznie
w czasie rzeczywistym przy prêdkoci obrotowej do 5000 obr./
min. Dostarczane s¹ wraz z kablem jako gotowe do u¿ycia elementy pomiarowe. Czujniki zasila siê napiêciem 9 do 12 VDC przy
poborze pr¹du poni¿ej 10 mA. Szerokoæ pasma pomiarowego
wynosi 1 kHz, powtarzalnoæ lepsza od ±0,1%, a histereza i b³¹d
liniowoci mieszcz¹ siê w wartoci poni¿ej 1%. Czujniki dostarczane s¹ z osi¹ okr¹g³¹ (DFM22) lub kwadratow¹ (DFM21).
Przyk³adowo rednica korpusu dla czujników o zakresie pomiarowym od 2,5 Nm do 17,5 Nm wynosi 40 mm, jego d³ugoæ 70 mm,
a rednica osi 9 mm.

Urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce
Po zasileniu czujnika DFM22 bateryjk¹ 9 V mo¿na mierzyæ wskazania czujnika zwyk³ym woltomierzem cyfrowym. Jednak nie ma
wtedy mo¿liwoci zapamiêtywania wartoci ekstremalnych, przeliczania na inne jednostki i szeregu innych funkcji, jakie maj¹
specjalizowane przyrz¹dy do wspó³pracy z czujnikami momentu.
Wygodnym urz¹dzeniem do wspó³pracy z laptopem lub komputerem PC po ³¹czu szeregowym jest urz¹dzenie 9400. Wykres mierzonego momentu w wybranych jednostkach w czasie rzeczywistym pokazywany jest na ekranie komputera, a zebrane dane pomiarowe mog¹ zostaæ przekazane np. do formularza EXCEL. Urz¹dzenie 9400 dostarczane jest z oprogramowaniem TorqueMeter
i wyposa¿one jest w kable do czujnika i RS232.
Rys. 10.
Ekran

Rys. 11. DFM10-150

Rys. 8.
Czujnik
DFM22

Rys. 9. Urz¹dzenie 9400

Dostêpne s¹ te¿ cyfrowe wskaniki o zaawansowanych funkcjach pomiarowych oraz takie, które wspó³pracuj¹ z kilkoma czujnikami naraz.
Prosty czujnik i przyrz¹d przenony z serii DFM10-150 o zakresie pomiarowym 200 Nm stanowi¹ tani¹ alternatywê pomiaru
momentu obrotowego przy niskich wymaganiach na dok³adnoæ.
Przyrz¹d bateryjny wraz z czujnikiem kosztuje 1133 z³ netto.
Podsumowuj¹c w³asnoci tej technologii, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e dziêki bezstykowoci czujniki te maj¹ bardzo d³ug¹ ¿ywotnoæ
i s¹ zupe³nie bezobs³ugowe. Czujniki maj¹ bardzo solidn¹ budowê, co umo¿liwia stosowanie ich w trudnych warunkach. Szeroki zakres temperatur pracy, bardzo niski pobór pr¹du (poni¿ej 10 mA), powtarzalnoæ lepsza ni¿ ±0,1% u³atwiaj¹ wdro¿enie
tej technologii w praktyce.
Szczegó³y na stronie: www.czujniki.pl
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