MÉRÉSTECHNIKA

L in e á r is ú t m é r õ k
Zsuffa Attila  Q-TECH Mérnöki Szolgáltató Kft.
A lineáris útmérõk egyenes vonalú (lineáris) elmozdulások nagyságának, irányának és sebességének mérésére
szolgáló eszközök. A lineáris útmérõk választékában számos gyártó különbözõ szempontoknak megfelelõ
terméke megtalálható, ezért a felhasználónak a megfelelõ típus kiválasztása néha nem kis nehézséget okoz.
Ezen nehézségek áthidalásához próbálunk némi segítséget nyújtani alábbi cikkünkkel.
A magyar terminológia nem egységes
megnevezéseket használ, ezért felsoroljuk
a leggyakrabban használt elnevezéseket,
melyek többnyire ugyanarra az eszközre
vonatkoznak: útadók, lineáris útadók, útmérõk, lineáris útmérõk, elmozdulásmérõk, elmozdulás-jeladók, mérõlécek,
hosszmérõk, távolságmérõk stb. Cikkünkben mi a lineáris útmérõ megnevezést
használjuk.
Az egyenes vonalú mozgás mérése
alapvetõen közvetett (indirekt) és közvetlen (direkt) mérési módszerrel lehetséges.
Közvetett mérés
A lineáris mozgás forgó mozgás mechanikus átalakításával is létrehozható. Ilyen
átalakítás például golyósorsó  golyósanya, fogaskerék  fogasléc, bordáskerék
 bordásszíj használatával érhetõ el. Míg
a forgató mechanizmus (legtöbb esetben
villamos motor) és a vele összekapcsolt
orsó, fogaskerék vagy bordáskerék forog,
addig az anya (forgó anya esetén az orsó),
fogasléc vagy bordásszíj haladó mozgást
végez. A forgató eszköz tengelyére szerelt
forgójeladóval  természetesen az áttétel
figyelembevételével  a lineáris mozgás
mérhetõ.
A mérési eljárás elõnye:
 egyszerû szerelés, olcsóság, a forgójeladó széles körû elterjedtsége az ipar
számos területén.
A mérési eljárás hátrányai:
 A mérés az erõátviteli lánc bemenetén
történik. A holtjátékok, a mechanika kopása, az erõhatások által kiváltott és a
melegedésbõl származó deformációk
mérési hibához vezetnek.
 A mozgatómechanizmus gyártási pontatlansága, a mechanikus deformáció1.ábra Lineáris útmérõk
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ból és a hõmérséklet-változásból adódó mérési
hiba a mérendõ hossz növelésével jelentõsen nõ.

2. ábra Inkrementális jelsorozat (1 csatorna)

Közvetlen mérés
A közvetlen mérési módszer a közvetett
mérés szinte valamennyi hibáját kiküszöböli. A mérõeszköz a haladó mozgást
végzõ mechanikus elemhez csatlakozik,
lehetõleg a mérendõ elemhez a legközelebb és a legmerevebb módon.
A mérési eljárás elõnyei:
 Közvetlenül, áttételek nélkül, magát a
mérendõ mennyiséget mérjük (ott, ahol
a pontosságot biztosítani akarjuk).
 A mérõeszköz gyártási pontossága a
precíziós gyártástechnológia következtében lényegesen nagyobb az általánosan használt mechanikai eszközökénél.
 A mérést nem zavarja a mechanizmus
terhelésébõl és melegedésébõl adódó
hiba.
A cikkben csak a közvetlen méréshez
használatos lineáris útmérõkkel (1. ábra)
foglalkozunk.
Amint azt a továbbiakban részletezni
fogjuk, a lineáris útmérõ alkalmas a mozgás sebességének, irányának, nagyságának (távolságának), illetve tárgyak pozíciójának mérésére.
A lineáris útmérõk két csoportját különböztetjük meg:
 Inkrementális (növekményes) lineáris
útmérõk
 Abszolút lineáris útmérõk
Az inkrementális lineáris útmérõkkel a pillanatnyi pozíciót egy kezdõponthoz (referenciapont, home-pozíció) képest tudjuk
meghatározni az eszközre jellemzõ mérési
egységek (inkrementumuk) megszámlálá-

3.ábra Inkrementális lineáris útmérõ kimenõ
jele (3 csatorna)

4. ábra Inkrementális lineáris útmérõ
kimenõ jele (6 csatorna)

sával. Az inkrementális lineáris útmérõk
egy vagy több referenciajelet tartalmaznak
(gyakori elnevezései még: markerjel, index stb.), mellyel a referenciapont meghatározható. A referenciajelet (vagy több jel
esetén a jelek valamelyikét) a bekapcsolás
után meg kell keresni a kezdõpont meghatározása érdekében. Ez a keresés mindenképpen a mérendõ objektum mozgatásával
jár. Mikor a mérendõ objektum a referenciapontot eléri, a felsõ szintû vezérlõ rögzíti a referenciapozíció értékét, és ezután
minden elmozdulás ehhez a pozícióértékhez viszonyítva történik.
Az abszolút lineáris útmérõk esetén a
pillanatnyi pozíció kiolvasásához nem
szükséges elmozdulást végezni, az eszköz
bekapcsolás után azonnal rendelkezik az
aktuális pozícióadattal.
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Az egyes csoportokon belül különbözõ technológiával megvalósított
eszközök sokasága található. Ezek
közül a továbbiakban a leggyakrabban alkalmazott eszközökkel és
technológiákkal foglalkozunk.
Inkrementális lineáris
útmérõk
Az inkrementális lineáris útmérõk
induktív, optikai, mágneses stb. érzékelés elvén mûködnek. Az eszköz
kialakulásakor elsõsorban optikai
elven mûködõ eszközöket gyártot- 5. ábra Transzparens és reflektív skála leolvasása
tak. Napjainkban a technológiai fejlõdés következtében egyre nagyobb
hatjuk. A lehetséges változatok közül legpogató fejben a fényérzékelõbõl származó
számban jelennek meg a mágneses elvû
gyakrabban az optikai, mágneses és inszinuszos kimenõ jel egy négyszögjel forlineáris útmérõk is.
dukciós mérési elv használatos.
máló és interpolációs áramkörre kerül. Ez
Az inkrementális mérésnél annyi imaz áramkör felosztja a szinuszperiódust az
pulzusból álló kimeneti impulzussorozaOptikai elven mûködõ
alkalmazott interpolációs faktor szerint. A
tot kapunk, ahányszorosa a mérendõ elinkrementális lineáris útmérõk
gyártók általában 1, 5, 10, 20, 25-ös oszmozdulás a mérõeszközre jellemzõ elemi
Az optikai mérési elven mûködõ inkretófaktorokat használnak.
lépésköznek (mérési inkrement). A kimementális eszközök viszonyítási alapját a
Az interpolációt egy ellenálláshálózatnõ impulzussorozat frekvenciája a mozperiodikus mérõosztásokból álló skála
tal valósítják meg, a két fázisban eltolt szigás sebességétõl függ (2. ábra).
adja, melyet acél vagy üveg hordozófelünuszos, inkrementális jel vektoriális öszHa a mozgás sebességén és nagyságán
leten alakítanak ki. Az osztások távolsászegzésével. Az impulzusformáló áramkör
kívül az irányt is szükséges ismerni, akkor
ga határozza meg az eszköz felbontását.
az interpoláció utáni jeleket fázisban 90°a kiértékeléshez két, fázisban eltolt impulA leggyakrabban alkalmazott osztástákal eltolt négyszögjelekké alakítja.
zussorozatra van szükség. A 3. ábrán láthavolságok egy skálaosztás periódusra voAz inkrementális lineáris útmérõkben
tók egy általánosan elterjedt  A, B és C
natkoztatva: 10, 20, 50, 100µm. (Egy
egyre gyakrabban alkalmazzák a távolcsatornával rendelkezõ  inkrementális liskálaosztás-periódus egy egymást köveságkódolt referenciajeleket, melyekkel a
neáris útmérõ kimeneti jelei. Az A és B csatõ, egyforma méretû, világos és sötét sáreferenciafelvétel lényegesen rövidebb
tornajelek fázisa egymáshoz képest 90°-kal
vot jelent.)
ideig tart, mert függetlenül attól, hogy a
el van tolva, amelybõl meghatározható a
Attól függõen, hogy a hordozóanyag
teljes mozgástartományon belül hol törmérendõ szerkezet mozgásának iránya.
átlátszó vagy sem, két alapvetõ érzékelési
tént a bekapcsolás, maximum 20 100
Mivel az inkrementális lineáris útmémód alakult ki. Az átlátszó hordozóanyagmm-es elmozdulással (ez a gyártmánytól
rõk kimenetén mozgás közben csak impulgal rendelkezõ skála (üveg) leolvasása az
függõ érték) megállapítható, hogy milyen
zussorozat jelenik meg, a tényleges pozíció
átbocsátott fény érzékelésével, míg az áttávolságra vagyunk a referenciaponttól.
megállapításához a feldolgozó egységben
látszatlan hordoszükség van egy referencia (Home) pozíció
zóanyaggal renrögzítésére, mely a továbbiakban minden
delkezõ
skála
elmozduláshoz referenciaként szolgál. A
(acél) leolvasása
referenciapozíciót általában egy harmadik,
a reflektált fény
speciálisan referenciacélokat szolgáló csaérzékelésével törtorna (C csatorna) jelének (referenciajel),
ténik (5. ábra).
valamint egy külsõ kapcsolójelnek együtA letapogató
tes jelenléte adja. A kapcsolójelet mechanifej és a skála egykus vagy érintés nélküli kapcsoló szolgálmáshoz képesti
tatja. A C csatorna jele a teljes mozgástarelmozdulásakor a
tományban általában csak egyszer jelentletapogató fejben
kezik, de léteznek a mozgástartományban
levõ fényérzéke- 6. ábra Távolságkódolt referenciajel
periodikusan elhelyezett és távolságkódolt
lõk kimenetén
(6. ábra). Mechanikai kivitelükben, véreferenciajelek is.
ciklikusan ismétlõdõ jel keletkezik, amely
dettségben eltérõ eszközök sokaságát taA lineáris útmérõket leggyakrabban
megközelítõen szinuszos, inkrementális
láljuk a piacon, ezek között a nyitott és
zajos ipari környezetben alkalmazzák,
jel. Egy skálaosztás-periódusnyi elmozzárt kivitelû típusok és ezek különbözõ
ezért fontos, hogy a kimenõ jelek a megduláshoz a kimenõ jel 360°-os ciklusa tarváltozatai is megtalálhatók.
bízható jelfeldolgozás érdekében zavartozik. A két inkrementális csatorna jele fávédettek legyenek. Ezt a zavarvédelmet
Cikkünket a lap következõ számában,
zisban 90°-kal el van tolva egymástól. A
különbözõ (a késõbbiekben részletesen
a mágneses elvû lineáris útmérõk ismertefázistolás az érzékelõk mechanikai elrentésével folytatjuk.
ismertetetésre kerülõ) áramköri megoldezésébõl adódik.
dásokkal lehet megvalósítani. A leggyakA mérést szolgáló skálaosztásokon kírabban alkalmazott áramköri megoldásvül minden skálahordozón külön sávban
Q-TECH Mérnöki Szolgáltató Kft.
ban a kimenõ jelek inverzét (negáltját) is
egy vagy több referenciapontként hasz1161 Budapest, Battyány L. u. 8.
elõállítják (4 .ábra). Az ilyen módon kinálható optikai markert is elhelyeznek. A
Tel.: (06-1) 405-3338
alakított kimenõ jelekkel nagy zavarvéletapogató fej kimenetén referenciajel akFax: (06-1) 405-9134
dettség érhetõ el.
kor generálódik, amikor a mérendõ egyE-mail: info@q-tech.hu
Az inkrementális lineáris útmérõket a
ség mozgatásakor a letapogató fej a skálawww.q-tech.hu
mérési elv szempontjából is csoportosíthordozón a referenciajelet érzékeli. A letaM A G Y A R
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L in eá r is ú t m ér õk 2. r és z
Zsuffa Attila  Q-TECH Mérnöki Szolgáltató Kft.
Cikkünk 2005. októberi számunkban megjelent elõzõ részében bemutattuk a lineáris útmérõk néhány alapvetõ típusát,
ezen belül pedig részletesebben az optikai elven mûködõ változatokat. Ezúttal a mágneses elven mûködõ útmérõkkel
foglalkozunk.
A mágneses mérési elven mûködõ inkrementális útmérõ eszközök a mágneses
tér változásának érzékelésén alapuló
módszert használják. A mágneses tér érzékelésére többféle eszköz áll rendelkezésre. Ezek közül leggyakrabban a Halleffektuson és a magnetorezisztív hatáson
alapuló eszközöket használják.
Hall-szenzoros, inkrementális lineáris
útmérõk
A Hall-szenzor mûködése a felfedezõjérõl (E.H. Hall) elnevezett fizikai elven
alapul. Ha egy félvezetõ lapkán áram folyik keresztül, és a lapkát rá merõleges
mágneses térbe helyezik, az áram folyására merõleges irányban a lapkán feszültség keletkezik. Ez a feszültség a
Hall-feszültség, és a fizikai hatást hívják
Hall-effektusnak (1. ábra). A gyakorlat-

1. ábra Hall-effektus

ban használt Hall-szenzorokban a mágneses tér hatásának kitett félvezetõ réteg
és a kiértékelõ áramkör egy közös, általában CMOS-technológiával megvalósított szilíciumlapkára van integrálva. Az
integrált mágnesestér-érzékelõk fizikai

3. ábra Mágneses pólusok és erõvonalak
egy mágnesszalagon

kialakítása olyan, hogy leginkább a
szenzor legnagyobb felületére merõleges mágneses fluxusra legyenek érzékenyek. Két alapvetõ típusuk a kapcsoló
kimenetû és a lineáris kimenetû szenzor.
A kapcsoló kimenetû szenzorok egy
komparátort tartalmaznak, mely egy
meghatározott szintet meghaladó mértékû mágneses tér érzékelésekor bekapcsol, a mágneses tér (egy másik) meghatározott értéke alá csökkenésekor vagy
hiányakor kikapcsol. Ezeket a szenzorokat útmérési, forgásérzékelési célra leginkább a kis felbontású, forgó jeladókban használják.

A lineáris kimenetû szenzorok analóg
kimenõ feszültséget szolgáltatnak, mely
feszültség arányos a Hall- érzékelõ felületére merõleges mágneses indukcióval.
Ilyen átalakítókat használnak a Hall-effektust felhasználó inkrementális lineáris
útmérõkben. A mágneses érzékelés viszonylag egyszerû és olcsó módon teszi
lehetõvé az állórészhez képest mozgó részek elmozdulásának érintkezésmentes
mérését. Az olcsóság, az egyszerû mechanikai kivitel, a könnyû, gyors szerelhetõség mindig fontos szempont a gépépítõk számára, ezért a fejlesztések ilyen
irányba folynak.
Mechanikai kialakítás szempontjából
különbözõ kivitelû, mágneses érzékelésen alapuló, lineáris útmérõkkel találkozhatunk. Ezek közül az egyik legegyszerûbb felépítésû lineáris útmérõ egy rögzített mágnesszalagból és egy mozgó
leolvasófejbõl áll (2. ábra). A mágnesszalag egy 1020 mm széles, hordozó
fémszalagból és az arra felvitt mágnesezhetõ rétegbõl áll. A mágnesezhetõ réteget
adott távolságonként periodikusan felmágnesezik, ez a mágneses pólusosztás
(3. ábra). Szokásos pólusosztások: 0,2,
0,5, 1, 2, 2,5, 3,2, 5 mm.
Az olvasófejben a szenzorokat úgy
rendezik el, hogy a mozgás során a mágnesszalag mágneses pólusosztásainak
megfelelõen változó mágneses tér érzékelhetõ legyen, és rendelkezésre állja-

4. ábra Mágnesszalagos mérõrendszer vázlata

2. ábra
Mágnesszalagos
lineáris
útmérõ
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nak az irányérzékeléshez szükséges fázisban eltolt jelek. Az olvasófejben elhelyezett szenzorok kimenõ jele a mozgás
során követi a mágneses tér szinuszos
változását, ezért a kimenõjel is szinuszos lesz (4. ábra).
A szenzorok kimeneti jeleit a kiértékelõ és interpolációs elektronika a pólusosztáson belül a felbontásának megfelelõen 5 1000 részre továbbosztja, és így
dolgozza fel és alakítja át a szokásos
90°-os fázistolással rendelkezõ négyszögjelekké, amelyek a kijelzõhöz vagy
egyéb, magasabb szintû vezérléshez továbbítódnak. A kiértékelõ és interpolációs elektronika sok esetben az olvasófejbe
épül be. 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 0,25 mm közötti tartományba esik.
A mágnesszalagos, inkrementális lineáris útmérõk legfontosabb jellemzõi:
 Érintkezésmentes mérés
 A mágnesszalag érzéketlen a szennyezõdésre, páratartalomra, folyadékokra,
olajra, karcolódásra, forgácsra stb.
 Egyszerû szerelhetõség: ragasztás,
elõre gyártott profil sín
 Ívelt felületeken is alkalmazható (ha
az olvasófej mozgása is követi az ívet)
 Nagy mérési hossz érhetõ el a tekercsben szállítható mágnesszalag miatt
(20250 m)
 Nagy választék a különbözõ felbontású útmérõkben (0,0011 mm)
 Nagyobb hosszaknál kedvezõ ár
Az inkrementális útmérõknél meg kell
valósítani a referenciául szolgáló pozíció
felvételének lehetõségét, amelynek megoldására a gyártók több módszert dolgoztak ki. A legegyszerûbb megoldásban
a mágnesszalag mellett elhelyezett különálló érzékelõ határozza meg a referenciapont helyzetét. Az érzékelõ bármilyen, kis hiszterézisû, kapcsolójelet szolgáltató eszköz lehet. Ennek a megoldásnak elõnye, hogy a referenciapont a mozgástartományon belül bárhova helyezhetõ; hátránya, hogy nagy mozgástartomány esetén esetleg hosszú utat kell
megtenni a referenciafelvételkor, vala5. ábra A mérõszalag felépítése
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Szenzor 1 > Szenzor 2

Szenzor 1 = Szenzor 2

Szenzor 1 < Szenzor 2

6. ábra Szenzorok ellenállás változása

mint csak durva felbontású mágnesszalaggal együtt használható.
Gyakran alkalmazott megoldás, hogy
a mágnesszalagot hosszirányban két sávra osztják, az egyik sáv tartalmazza a
normál pólusosztásokat, míg a másik sávon csak egy referenciajel található. Az
olvasófej tartalmazza a referenciajel érzékeléséhez szükséges szenzorokat is. A
megoldás hátránya, hogy a referenciapont csak a mozgástartomány elõre meghatározott helyére kerülhet, és nagy mozgástartomány esetén a referenciafelvételhez esetleg hosszú utat kell megtenni. A
két sávra felosztott mágnesszalagon több
referenciajel elhelyezése is lehetõvé válik, de ebben az esetben szükséges egy
külsõ érzékelõ elhelyezése is, amellyel
választani lehet a referenciajelek közül:
vagyis a tényleges referenciapontot az
érzékelõ és a referenciajel együttesen határozzák meg.
A két sávra osztott mágnesszalagon
távolságkódolt referenciajelek felvitele
is lehetséges. E megoldás elõnye, hogy
max. 100 mm-es elmozdulással meghatározható a pillanatnyi pozíció, hátránya,
hogy ezeket a referenciajeleket csak erre
felkészített vezérlõberendezés tudja kezelni.
Magnetorezisztív, inkrementális
lineáris útmérõk
A magnetorezisztív érzékelõk a ferromágneses anyagoknak azt a tulajdonságát használják ki, hogy ellenállásuk a
mágneses tér függvénye. Az ellenállás
nagysága a mágneses indukción kívül az
ellenálláson átfolyó áram és a mágneses
erõvonalak iránya között bezárt szögtõl
is függ. Legnagyobb az ellenállás akkor,
ha az áram és a mágneses tér
iránya párhuzamos egymással.
Az áram irányára merõleges
mágneses tér eredményezi a
legkisebb ellenállást. Az ellenállásváltozás nem lineáris
függvénye a mágneses tér változásának, ezért a linearitási
hibát különbözõ eljárásokkal
kompenzálni kell. A különféle
ferromágneses anyagok magnetorezisztív
tulajdonságai
rendkívül eltérõek. E szempontból különösen kedvezõ tu-

lajdonságokat mutat a permalloy (20%
Ni, 80% Fe), ezért a szenzorokat ebbõl
az anyagból készítik.
A félvezetõ és integrált áramkör
gyártó cégek olyan komplett magnetorezisztív érzékelõket fejlesztettek ki, amelyekben az érzékenység növelése érdekében a szenzorokat mérõhídba kapcsoltan
tartalmazzák, valamint a szükséges kompenzációs és erõsítõ áramkörök is be
vannak építve.
A lineáris útmérõk egyik lehetséges
megvalósítási formájában közös letapogató fejben helyezik el a magnetorezisztív szenzorokat és egy állandó mágnest.
A letapogató fej egy osztásokkal ellátott,
többrétegû fémszalag felett mozdul el. A
többrétegû fémszalag középsõ rétege a
mérõszalag, amelynek osztásait (pl.
1 mm-enként 0,5 mm szélesen) periodikusan ismétlõdõ kimarások alkotják (5.
ábra). Mozgás közben a szalag síkjában
lévõ és a kimart szegmensek váltakoznak, ezáltal változtatják a letapogató fejben elhelyezett állandó mágnes mágneses terét, amely a magnetorezisztív szenzorokban ellenállásváltozást idéznek elõ
(6. ábra).
A szenzorok geometriai elrendezésébõl adódóan az érzékelõk jeleinek feldolgozása után két, fázisban 90°-kal eltolt
szinuszos kimenõjel keletkezik, amelynek amplitúdója szabványos 1 Vpp, periódusa pedig megegyezik a mérõszalag
osztás periódusával. A szinuszos kimenõjeleket vagy a letapogató fejbe épített,
vagy külsõ interpolációs elektronikával
tovább osztják. Az interpoláció után
szabványos, 90°-kal fázisban eltolt négyszögjel keletkezik, amelyet kijelzési
vagy felsõbb szintû vezérlési célokra lehet felhasználni. A kimeneti illesztõ
áramkörök megegyeznek a forgó jeladóknál már részletezett áramkörökkel.
Cikksorozatunkat a következõ számunkban az abszolút lineáris útmérõk ismertetésével folytatjuk.
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