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Ab s zo lú t lin e á r is ú t m é r õ k
Zsuffa Attila  Q-TECH Mérnöki Szolgáltató Kft.
Az abszolút lineáris útmérõk optikai, lézeres, mágneses, induktív, potenciométeres stb. érzékelõk lehetnek. Mivel
kimenetükön bekapcsoláskor és mozgás közben is folyamatosan a tényleges pozíciónak megfelelõ adat jelenik meg,
az ilyen méréseknél nem szükséges az inkrementális mérõrendszereknél elengedhetetlen referencia (home) pozíció
rögzítése, mely kalibrálja az útmérõt, és a továbbiakban minden elmozduláshoz referenciaként szolgál. Cikkünkben
az ipari gyakorlatban leggyakrabban használt abszolút lineáris útmérõk jellemzõit ismerteti.
Abszolút optikai lineáris útmérõ
Az abszolút optikai lineáris útmérõk egy
üvegskálát tartalmaznak, melynek hossztengelyével párhuzamosan több, világos
(átlátszó) és sötét osztással ellátott sávot
helyeznek el. A párhuzamos sávok osztásai különböznek, méghozzá úgy, hogy a
célszerûen elhelyezett fotoelektromos érzékelõkkel a teljes mérési hosszon bármely pozíció azonosítható legyen. Az
egyik megoldásban például (Heidenhein
LC181) az alkalmazott 7 sávot, sávonként négymezõs eljárással, fotocellával
tapogatják le (1. ábra). A négymezõs eljárásban a fényforrás fényét egy lencsével párhuzamosítják, majd a sávonként
négyablakos letapogató maszkon keresz-

3. ábra Magnetostrikciós útmérõk mechanikai kivitelei

amely legtöbbször soros, digitális: SSI,
EnDAT, Profibus-DP stb. formában jelenik meg.
Az abszolút optikai lineáris útmérõk
mechanika kivitele az inkrementális útmérõkéhez nagyon hasonló. Az üvegskálából és a tokozott kivitelbõl adódóan az
optikai lineáris útmérõk hoszsza korlátozott, általában nem
haladja meg a 3 m-t.

Magnetostriktív lineáris
útmérõk
A magnetostrikció a ferromágneses anyagokra (pl. vas,
nikkel, kobalt) jellemzõ tulajdonság. Ezek az anyagok a
bennük lévõ mágneses részecskék kölcsönhatása következtében mágneses mezõbe helyezve megváltoztatják
1. ábra Abszolút optikai lineáris útmérõ elvi felépítése
méretüket és/vagy alakjukat.
Ennek magyarázata az, hogy
az anyagot sok  egyenként
tül engedik a skálára. A négy ablak egysok atomból álló  parányi állandó mágmáshoz képest el van tolva egynegyed
neses részecske (domén) alkotja. A mágosztásnyi távolsággal. A maszkon és az
nesezetlen anyag doménjei véletlenszeosztott üvegskála osztásain áthaladó fény
rûen, rendezetlenül helyezkednek el. Az
a skála túloldalán elhelyezett fotoelektromos érzékelõkre kerül. Az érzékelõfej
2. ábra A magnetostrikciós útmérõ
elmozdulásakor a sávonként elhelyezett
elvi mûködése
fotoelektromos érzékelõkben négy, egymáshoz képest 90°-kal eltolt szinuszos
jel keletkezik (I0°, I90°, I180°, I270°).
Ezek nem szimmetrikusak a nullavonalra, ezért az érzékelõk kimenetét két
push-pull áramkörbe kötik, melyek kimenetén két 90°-kal fázisban eltolt, a
nullavonalra szimmetrikus jel keletkezik. Az így elõállított szinuszos kimenõ
jelekbõl egy kiértékelõ áramkör állítja
elõ az útmérõ abszolút pozíciójelét,
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anyagot mágneses térbe helyezve a
domének a mágneses tengely irányába
fordulnak, megközelítõleg egymással
párhuzamosan, ami az anyag makroszkopikus alak- vagy méretváltozását okozza.
Ezt nevezzük magnetostrikciós hatásnak.
A pozitív magnetostrikciójú anyagok
mérete külsõ mágneses tér hatására növekszik, a negatív magnetostrikciójú
anyagoknál viszont összehúzódást eredményez. Ezt a hatást optimalizálni lehet
a domének vezérelt rendezésével (pl. ötvözéssel, hõkezeléssel, hidegalakítással)
és a mágneses mezõ erõsségével. A jelenség fordítottja, a felfedezõjérõl
Villari-hatásnak nevezett jelenség is létezik, vagyis ha a magnetostrikciós anyagot külsõ erõhatás éri, megváltozik az
anyag mágneses tulajdonsága.
A magnetostriktív tulajdonságú anyagokból készült huzalok másik fontos jellemzõje a Wiedman-hatás. Ha egy magnetostriktív huzalra kívülrõl tengelyirányú mágneses mezõ hat, és áramot vezetünk a huzalon keresztül, a tengelyirányú
mágneses mezõ helyén egy mechanikai
torzulás (csavarodás) jön létre a huzalban,
melyet a külsõ mágneses mezõ és az áram
által a huzal körül keltett
mágneses mezõ kölcsönhatása hozza létre. Ha az
áram
impulzusszerû
(1 2 µs), és a külsõ, tengelyirányú mágneses mezõ egy állandó mágnestõl
származik, akkor a mechanikai csavarodás hullámszerûen, kb. (a fémben mérhetõ) hangsebességgel végigfut a huzalon.
Ezért ezt hullámvezetõ
huzalnak nevezik.
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4. ábra Az LVDT vázlatos mechanikai felépítése és elvi kapcsolási rajza

A fent említett magnetostrikciós,
Villari- és Wiedman-hatásokat felhasználva hozták létre a magnetostriktív útmérõ eszközöket, melyeknek elvi mûködése a 3. ábrán látható.
A tengelyirányú mágneses mezõt a
mérendõ mozgó objektumhoz (pl. szerszámgép tengelyéhez, pneumatikus / hidraulikus hengerhez stb.) csatlakoztatott
pozíciómágnes szolgáltatja. A hullámvezetõ huzal az álló objektumhoz rögzített
védõburkolatban helyezkedik el. A pozíciómágnes helyét a hullámvezetõ huzalra

5. ábra LVDT-k

adott áramimpulzussal határozzák meg.
Ennek hatására a pozíciómágnesnél elindul a hangsebességgel mozgó hullám,
amely a hullámvezetõn végigfutva az érzékelõ egységig jut. Az áramimpulzus kiadásától a csavarási hullám visszaérkezéséig eltelõ idõ arányos a pozíciómágnes
és az érintkezõ közötti távolsággal. Mivel
a Wiedman-hatás következtében keletkezõ hullám a pozíciómágnestõl mindkét
irányban elindul a hullámvezetõn, az érzékelõvel ellentétes végén egy csillapítóelemmel el kell nyeletni a hullámot az interferencia kiküszöbölése érdekében.
Az érzékelõegység  a Villari-hatást
felhasználva  érzékeli a mechanikai hullámimpulzust. A mérés eredményét egy
komplex elektronika alakítja át a kívánt
kimeneti formátumra, amit a kijelzõk és
felsõbb szintû vezérlõk (CNC-k, PC-k,
PLC-k stb.) fel tudnak használni. A kimeneti formátumok igen széles választéka áll
rendelkezésre a különbözõ gyártók kínálatában (pl.: egyenfeszültség, áram,
PWM, SSI, Profibus, Interbus-S,
CANbus, DeviceNet, HART stb.)
M A G Y A R

2 0 0 5 / 1 2

A gyártók a mechanikai kivitel szempontjából is igen nagy választékot kínálnak (4. ábra). A magnetostrikciós érzékelõk hasáb, henger vagy rúd kivitelben,
különbözõ anyagokból készülnek. Méréstartományuk 50-tõl 8000 mm-ig terjed. Felbontásuk nagy (1 µm-ig), linearitási hibájuk jobb, mint 0,02%. Mivel a
mozgó és álló rész között nincs közvetlen érintkezés, az eszköz karbantartást
nem igényel. A magnetostrikciós érzékelõk a legdurvább ipari környezetben is
megállják a helyüket (pl.: szerszámgépiparban, vegyiparban és más ipari folyamatautomatizálásban).
Differenciál transzformátoros
útmérõk (LVDT-k)
Az abszolút lineáris útmérõk egyik tipikus képviselõje a differenciáltranszformátoros elmozdulásmérõ (ismert és
használt elnevezése LVDT, ami a Linear
Variable Differential Transformer elnevezésbõl képzett betûszó).
Az LVDT hengeres házában (állórész) egy osztott, hengeres tekercstesten
három tekercs helyezkedik el, melyek
tengelyvonalában tud elmozdulni a mozgó mágnesezhetõ mag, amely egy nem
mágnesezhetõ rudazattal a mérendõ (általában mozgó) tárggyal van összekötve
(5. ábra).
A középsõ primer tekercs gerjesztés
hatására mágneses fluxust hoz létre,
amely a jó mágneses vezetõképességû
mozgórész által csatolásba kerül a szimmetrikusan elhelyezett szekunder tekercsekkel. A primer tekercs két oldalán elhelyezett szekunder tekercsek sorba vannak kapcsolva, de ellenkezõ tekercselési
iránnyal. Kiegyenlített állapotban
(a mozgórész középállásában) a primer
6. ábra Lézeres távolságmérõk

tekercs gerjesztésének hatására a szekunder tekercsekben keletkezõ feszültségek
amplitúdója azonos, de ellenfázisú, ezért
a szekunder tekercsfeszültségek összege
zérus. Amikor a mozgórész kimozdul a
középhelyzetbõl, az egyik szekunder tekercsre több, a másikra kevesebb mágneses fluxus csatolódik, és a szembe kapcsolt tekercsekben indukálódott feszültségek eredõjeként feszültség keletkezik a
kimeneten. A kimenõ feszültség frekvenciája megegyezik a primer tekercset gerjesztõ frekvenciával. A kimenõ feszültség fázisa meghatározza a középállástól
való elmozdulás irányát, a kimenõ feszültség amplitúdója pedig arányos a
mozgórész elmozdulásával, vagyis a távolsággal.
Az LVDT-k primer gerjesztése tipikusan 0,5...10 V amplitúdójú, 50 Hz és
25 kHz közötti frekvenciájú jellel történik. Általában ezt a frekvenciát legalább
10-szer nagyobbra kell választani a mozgásra jellemzõ válaszjel frekvenciájánál.
A belsõ mozgórész magjának anyaga
magas Curie-pontú, hõkezelt nikkelvas
ötvözet, ezért az eszköz hõmérsékletfüggése csak a tekercselés hõmérsékletfüggõ változásaiból származik. Ennek hatása pedig kiiktatható a primer tekercs állandó áramú táplálásával, amely a tekercselés hõmérsékletfüggõ ellenállás-változásától függetlenül állandó fluxust
eredményez.
A fentiek miatt az LVDT magas hõmérsékleten is használható, és az átviteli
karakterisztika hõfokfüggése is alacsony.
A belsõ felépítés fizikai szimmetriája és
a hõmérséklet-érzéketlenség együttesen
kiváló nullpont ismételhetõséget biztosítanak hosszú idõn keresztül.
Mivel az LVDT mozgórészének pozíciója és a kimenõ feszültség között szoros összefüggés van, kiváló felbontás érhetõ el, melyet jobbára csak a beépített
elemek és a kiértékelõ elektronika pontossága korlátoz, és nem a mérési elv.
Az LVDT táplálása lehet váltakozó
vagy egyenfeszültségû. Váltakozó feszültségû (AC) táplálás esetén nincs beépített elektronika. A táplálás közvetlenül a primer gerjesztést adja, a kimenõ
jel a szekunder tekercsekrõl levett váltakozó feszültség. Ezért az AC táplálású
LVDT-k speciális külsõ elektronikát igényelnek, ami elõállítja a tápláló
AC gerjesztõfeszültséget is. A
speciálisan e célra tervezett jelfeldolgozó egység a mérés
eredményét alakítja át a kívánt
kimeneti formátumra, amit a kijelzõk és felsõbb szintû vezérlõk (CNC-k, PC-k, PLC-k stb.)
fel tudnak használni.
Egyenfeszültségû (DC) táplálás esetén a komplett elektronika
be van építve, tehát a gerjesztõfeszültség elõállítása és a jelfel-
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dolgozó egység is az LVDT házán belül
helyezkedik el. A DC táplálású LVDT-k
kimenõ jele közvetlenül felhasználható a
kijelzõkben és felsõbb szintû vezérlésekben. A DC táplálású LVDT-k leggyakrabban használt kimeneti formátuma a DCfeszültség (±5 V, ±10 V, 0 +10 V), az
áram (4 20 mA) és a soros vonal
(RS232) stb.
Az LVDT-k mérési tartománya általában ±0,5 mm ±500 mm között van.
Felbontásukat csak a feldolgozó elektronika korlátozza. Mérési és ismétlési pontosságuk kiváló (<0,05% a teljes méréstartományra vonatkoztatva). A mechanikai kivitel a különbözõ gyártmányoknál
alakban és méretben is igen változatos
(6. ábra). A ház anyaga általában rozsdamentes acél, belül mágneses árnyékolással a külsõ mágneses terek hatásának kiküszöbölésére. A ház robusztus, jól tömített, ami lehetõvé teszi az eszköz nehéz
ipari körülmények közötti felhasználását
is. Mivel a mozgó és álló rész nincs közvetlen mechanikai kapcsolatban, az eszköz hosszú élettartamú, karbantartási
igénye kicsi.
Lézeres abszolút
út- és távolságmérõk
Az érintésmentes abszolút út- és távolságmérés igénye már régen felmerült, és
az igény kiszolgálására sok különbözõ
mérési elven alapuló megoldást dolgoztak ki. E megoldások közül kiemelkedik
a lézeres távolságmérés széles mérési távolságtartománya és nagy mérési pontossága miatt (7. ábra). A lézeres távolságmérésben is többféle mérési metódus
áll rendelkezésre. Természetesen ezek
nem teljesen egyenértékûek, ezért mindig az alkalmazásnak megfelelõen kell
választani. A leggyakrabban alkalmazott
mérési módok az alábbiak:
 Visszaverõdési idõ mérése
 Háromszögeléses mérés
Visszaverõdési idõ mérése
A szenzorból kibocsátott lézersugárnak
idõre van szüksége a mérendõ tárgy eléréséig és vissza a szenzorhoz. A tárgy és
a szenzor közötti távolsággal arányos a
terjedési idõ, melyet megmérve  a mérés és a távolság átszámítás pontosságától függõ felbontással  a tárgy távolsága
kiszámítható. A pontosabb mérés és nagyobb felbontás összetettebb elektronikát igényel  elsõsorban ez határozza
meg a lézeres távolságmérõ árát.
Mivel néhány deciméternyi távolságot a fény néhány ns alatt fut be, a kiértékelõ elektronikának igen gyorsnak kell
lennie. A mm-es és ennél rövidebb távolságokra ez a mérési módszer már gazdaságosan nem alkalmazható, mivel néhányszor tíz ps idõt kellene nagy felbontással mérni. Az ehhez szükséges rendkívül költséges elektronika ráfordítása nem
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7. ábra Háromszögeléses mérés

áll arányban az elérhetõ eredménnyel.
Néhányszor 10 méternél nagyobb távolságok mérésénél más problémákkal kell
megküzdeni. Nagyobb fényteljesítmény
szükséges, a fókuszálás miatt lencserendszert kell alkalmazni, a mérendõ
tárgyra reflektáló tükröt kell felszerelni,
érzékenyebb fotoérzékelõt kell alkalmazni, továbbá a szabadon terjedõ fényû
lézereszközök körültekintõ használata a
látássérülés veszélye miatt különösen indokolt.
A fentiekbõl következik, hogy visszaverõdési idõ mérésével >1 m <500 m
tartományban mérõ, <1 mm felbontású
eszközök készíthetõk gazdaságosan.
Háromszögeléses mérés
A 10 m-nél kisebb távolságok mérésénél
leggyakrabban használt mérési metódus
a háromszögelési elvet használja. Egy lézerforrás fénysugarat bocsát ki, amely a
mérendõ tárgyba ütközve, szétszóródva
verõdik vissza. Ennek egy része a szenzor érzékelõjére esik. Az érzékelõ pozícióérzékeny érzékelõ (PSD  Position
Sensitive Detector), CCD szenzor, fotodióda-mátrix stb. Az érzékelõ nagy térbeli felbontással rendelkezik és nagy
mintavételi frekvenciával (néhány MHz)
van letapogatva. A szenzortárgy távolságot trigonometrikus számítással határozzák meg 0,5%-nál jobb pontossággal.
A mérési idõ kevesebb mint 10 ms, ami
mozgó, rezgõ tárgyak mérését is lehetõvé teszi.
A fényforrásnak intenzív, minimális
szóródású, kis fénypontú fényt kell szolgáltatnia. A fényforrás intenzitásmodulált a szórt háttérfények hatásának kiküszöbölésére.
A fenti kívánalmaknak leginkább a
látható és közeli infravörös tartományban
mûködõ félvezetõ lézerek felelnek meg,
ezért leggyakrabban ezeket használják a
háromszögeléses szenzorokban. Az egy
érzékelõvel rendelkezõ szenzorokban a
mérendõ tárgy felületén lévõ egyenetlenségek pontatlanságot okozhatnak, ennek
elkerülésére a pontosabb eszközökben
két szenzort használnak (8. ábra).

A fény a C szinten levõ tárgytól
a lencséken keresztül fókuszálva
visszaverõdik az érzékelõk A és B
pontjára. Ha a tárgy a C, vagy C
szinten van, a visszavert, fókuszált fény az érzékelõk A, B, illetve A, B pontjaira érkezik.
A két érzékelõ által szolgáltatott
amplitúdók összege arányos az
energiával, ezáltal a lézer teljesítményét automatikusan szabályozni kell, amely gondoskodik
arról, hogy mindig elégséges
fényteljesítmény kerüljön az érzékelõkre. Ezzel a technikával a
teljes méréstartományra vonatkoztatva 0,01%-os felbontás érhetõ el. A módszerrel szabálytalan vagy
majdnem átlátszó felületek távolsága is
mérhetõ. Az eszköz teljesítõképessége
tovább fokozható egy speciális optikával és egy további érzékelõvel. A speciális optika a visszavert fényt fénygyûrûvé transzformálja, amit egy úgynevezett kiegyenlítõ PSD-szenzor érzékel.
A fénygyûrû pozíciója a tárgy távolságától függõen változik. Ezzel a módszerrel kiküszöbölhetõk azok a hibák,
melyek a lépcsõs felszínû, barázdált
vagy más felületi rendellenességgel
rendelkezõ tárgyak mérésénél keletkeznek. Ez a módszer a szín és felületi fényesség változásából adódó hibákat is
kiküszöböli, így erõsen fénylõ, reflektáló felületek távolsága is mérhetõ.
Gyorsan mozgó, rezgõ tárgyak méréséhez impulzusvezérelt lézer diódákat
használnak fényforrásként.
A háromszögeléses elven mérõ lézeres távolságmérõk alkalmazási területe
igen széles. Néhány példa az alkalmazási területekbõl: termelési folyamatok ellenõrzése, minõségellenõrzés, robotkarpozicionálás, F1 autók felfüggesztésszabályozása stb.
Illesztõ áramkörök
A mérés eredményét több módon lehet
elérhetõvé tenni a felhasználó számára.
A legtöbb lézeres távolságmérõ a megfelelõ felbontású, zavarmentes kimenõjelet
SSI (Synchronous Serial Interface)
áramkörön keresztül, digitális formában
szolgáltatja. Az egyszerûbb, olcsóbb kivitelû eszközöknél gyakran alkalmazzák
az analóg (0 10 V) kimenetet. A drágább eszközök egyszerre kínálnak digitális és analóg kimeneteket, valamint választási lehetõséget adnak több kommunikációs lehetõség között is.
Q-TECH Mérnöki Szolgáltató Kft.
1161 Budapest
Batthyány L. u. 8.
Tel.: (06-1) 405-3338
Fax: (06-1) 405-9134
E-mail: info@q-tech.hu
www.q-tech.hu
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Ab s zolú t lin eá r is ú t m ér õk  2. r és z
Zsuffa Attila  Q-TECH Mérnöki Szolgáltató Kft.
A mechanikai mennyiségek mérésére szolgáló mérõátalakítókat ismertetõ sorozatunk jelen folytatása a lineáris
elmozdulások abszolút mérésére mutat be néhány gyakran használt eljárást
Mágneses abszolút útmérõk
A mágneses érzékelés viszonylag egyszerû és olcsó módon teszi lehetõvé az állórészhez képest mozgó részek elmozdulásának érintkezésmentes mérését. Az olcsóság, egyszerû mechanikai kivitel, a
könnyû, gyors szerelhetõség mindig fontos szempont a gépépítõk számára, ezért a
fejlesztések ilyen irányban folynak. Mechanikai kialakítás szempontjából különbözõ kivitelû, mágneses érzékelésen alapuló, abszolút lineáris útmérõkkel találkozhatunk. Ezek közül az egyik legegyszerûbb felépítésû típus egy rögzített
mágnesszalagból és egy mozgó leolvasófejbõl áll (1. ábra). A mágnesszalagot egy
10 20 mm széles, hordozó fémszalag és
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3. ábra A lineáris potenciométeres útmérõ elvi felépítése

1. ábra Mágnesszalagos lineáris útmérõ

az arra felvitt mágnesezhetõ réteg alkotja.
Ez utóbbit a szalag hosszanti irányában
két sávra osztják, majd a sávokat adott távolságonként felmágnesezik. Az egyik
sáv inkrementális információt hordoz, a
másik pedig az abszolút helykódot tartalmazza, általában egyfajta Gray-kódban
(2. ábra).
2. ábra A mágnesszalag részlete a kód
felmágnesezése után
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A szalag felett sávonként egy-egy
 viszonylag összetett  olvasófej mozog, amely a mágneses érzékelõkön kívül rendszerint az érzékelõk jelének értékelését végzõ elektronikát, valamint az
illesztõ áramköröket is tartalmazza. Az
abszolút kódsáv olvasófejének felépítése olyan, hogy bármely pozícióban képes egy teljes abszolút pozíciókódot átfogni, és azt mozgás nélkül beolvasni. A
finom felbontású, inkrementális sávról
leolvasott periodikus mágneses mintázat
pedig további interpoláció alapjául szolgál. Ennek következtében a rendszer,
bekapcsolása után azonnal, a fej abszolút pozíciójának pillanatnyi értékét adja
vissza, amelyet SSI-soros interfészen jelenít meg. A mágnesszalag és az olvasófej közötti távolság állandóságát (bizonyos határok között) a mozgás során
fenn kell tartani. Ez a távolság az érzékenység
és a felbontás függvénye, és 0,2 5 mm közötti tartományba esik.
A mágnesszalagos abszolút lineáris útmérõk
legfontosabb jellemzõi:

 Érintkezésmentes mérés
 A mágnesszalag érzéketlen a szennyezõdésre, páratartalomra, folyadékokra,
olajra, karcolódásra, forgácsra stb.
 Egyszerû szerelhetõség: ragasztás,
elõre gyártott profilsín
 Ívelt felületeken is alkalmazható (ha
az olvasófej mozgása is követi az ívet)
 Nagy mérési hossz érhetõ el a tekercsben szállítható mágnesszalag miatt
(20 250 m)
 A különbözõ felbontású útmérõk nagy
választéka (0,001 1 mm)
 Nagyobb hosszaknál kedvezõ ár
Lineáris potenciométeres abszolút
útmérõk
A lineáris potenciométeres abszolút útmérõ (3. ábra) egy olyan szenzor,
amely a mozgó rész abszolút pozíciójával arányos ellenállásértéket állít elõ.
Ha a lineáris potenciométert szenzornak tekintjük, akkor rendszerint nem
egyszerû változtatható ellenállásként,
hanem feszültségosztóként szokás
használni.
Egy potenciométeres, lineáris útmérõ az
alábbi fõ részekbõl áll:
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 megfelelõ méretre szabott (általában
mûanyag vagy extrudált alumínium)
tokozat
 ellenálláspálya, melynek anyaga általában egy hordozóra felvitt, vastagréteg-vezetõ mûanyag, vagy kerámiahordozóra tekercselt ellenálláshuzal
 speciális fémötvözetbõl kialakított
csúszka
 rozsdamentes mûködtetõ tengely, mely
lehet tengelyirányú rúd vagy tengelyirányra merõleges mozgató kar
 a mûködtetõ tengely csapágyazása,
 az elektromos csatlakozáshoz szolgáló
kivezetések.
A lineáris potenciométeres útmérõkben
az ellenálláspálya legtöbbször egy flexibilis poliamid (Kapton) film hordozóra
felvitt, elektromosan vezetõ, de a fémekhez képest jelentõs ellenállással rendelkezõ anyag, melyet késõbb lézerrel
finomhangolnak (kis szigeteket alakí-

4. ábra Lineáris potenciométer-változatok

tanak ki benne). A pálya végeire szitanyomással fémesen vezetõ anyagot visznek fel az ellenállásrétegre, és ehhez rögzítik a kivezetõ csatlakozókat.
A mechanikai kivitel és az elektromos kialakítás különbözõ változatait találjuk még egyetlen gyártó választékában is (4. ábra), ezért az alkalmazáshoz
illeszkedõ típus kiválasztása körültekintést igénylõ  nem mindig egyszerû 
feladat.
A legfontosabb mechanikai paraméterek:
 a felszerelés és rögzítés módja,
 a csúszka mozgatási módja

 a tokozat mérete,
 a mérési tartomány hossza,
 a védettség (IPxx),
A legfontosabb elektromos paraméterek:
 ellenállás
 a csúszka maximális terhelhetõsége
 linearitás
 felbontás
 hiszterézis
 hõmérsékleti együttható
 élettartam
 az elektromos csatlakozás módja (csatlakozós, forrfüles, forrasztható csapos stb.)
Az ellenálláspálya anyaga a lineáris potenciométerek nagyon fontos paramétere. Kezdetben ellenálláspályaként a lineáris potenciométerekben tekercselt ellenálláshuzalt használtak. Ezeknek a potenciométereknek a felbontását az a tény
korlátozza, hogy a felcsévélt ellenálláshuzal egymenetnyi hosszúsága által képviselt ellenállásnál finomabb változásokat nem képes leképezni. Ezért a felbontás a teljes tartományra vonatkoztatva 0,003 0,3%.
A huzalos potenciométerek korlátozott pontossága
és szerény élettartama ellenére mégis jól használhatók bizonyos feladatokra. A komoly fejlesztések
eredményeként létrejött
vezetõ mûanyagos (vastagréteg) ellenálláspályák
felbontását ilyen szerkezeti tulajdonság nem korlátozza, az anyag kopásállósága pedig hosszú élettartamot tesz lehetõvé.
Az alábbi táblázat a különbözõ technológiájú lineáris potenciométerek tulajdonságait foglalja össze.
A potenciométeres útmérõk minõségét
az alábbi tényezõk határozzák meg:
 A linearitás a potenciométeres útmérõk nagyon fontos paramétere, mivel a
bemenõjelként szolgáló elmozdulással
arányos, lineáris kimenõjelre van
szükség. Az elméleti lineáris viszonytól való eltérést független linearitási
hibának hívják. A linearitási hibát a kimeneti feszültség elméleti értékétõl
való eltérésének százalékában adják
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meg. Mivel ez az érték a teljes méréstartományban változik, ezért ezt jól ábrázolni csak grafikusan lehet. A gyári
specifikációkban a maximális vagy az
átlagos eltérést adják meg. Tipikus értéke: 0,02 0,5 %.
A felbontás függ a vezetõ mûanyag-ellenálláspálya anyagának homogenitásától, a szemcsemérettõl, a csúszka
érintkezõ felületének párhuzamosságától és a csúszkaáramtól. Tipikus értéke a teljes mozgástartomány 0,1%-a.
A hiszterézis mértékét a kimenõjel értékének különbsége adja meg akkor,
ha egy meghatározott pozíciót az
egyik irányból közelítjük és eléjük,
majd túlhaladva a pozíciót a másik
irányból közelítjük meg és érjük el. A
hiszterézist fõként mechanikai okok
befolyásolják: a csapágyazás, a csúszka merevsége és a csúszka és az ellenálláspálya súrlódási együtthatója.
Ezért nagy figyelmet kell fordítani a
holtjátékmentes, merev mechanikai
csatlakoztatásra. Tipikus értéke a teljes
mozgástartomány 0,1 0,5%-a.
Az ismétlési hiba azt jelenti, hogy egy
adott pozíciót bármely irányból (a maximális megengedett mozgási sebességtartományon belül), tetszõleges sebességgel elérve mekkora a mért pozícióérték bizonytalansága. Értéke: (2 x
felbontás) + hiszterézis.
A hõmérsékleti együttható (Tk) megmutatja, hogy mekkora az ellenállás
névleges értékének változása egységnyi hõmérséklet-változás hatására. Ez
az érték tokozatlan, vezetõ mûanyag
alapanyagú potenciométereknél kisebb, mint 200 ppm/°C. Megfelelõ tokozással és a potenciométert feszültségosztóként felhasználva ez az érték
5 ppm/°C alá csökkenthetõ.
Az élettartam ipari alkalmazások
szempontjából nagyon fontos paraméter. Az élettartam vizsgálata egyáltalán nem szabványosított, mivel
nagymértékben függ a csúszka és az
ellenálláspálya érintkezési ellenállásától és olyan külsõ tényezõktõl,
mint a hõmérséklet, páratartalom,
mechanikai és kémiai behatások, a
csúszka terhelõárama stb. Ezek az értékek nagyon különbözõek lehetnek
az egyedi alkalmazástól függõen. A
különbözõ gyártók élettartamadatai
más-más vizsgálati körülmények között születnek, megadási módjuk is
eltérõ, ezért összehasonlításuk a pontos vizsgálati metódus ismerete nélkül nem célszerû.
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