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Streszczenie

W  artykule  przedstawiono  wykorzystanie  czujnika  przyspieszenia  typu 
Ferraris  do oceny pracy układu  napędowego przekrawacza  rotacyjnego. 
Omówiono zasadę działania czujnika i porównano jego własności  dyna-
miczne  z  przetwornikami  typu  sin/cos  do  pomiaru  prędkości  maszyny. 
Przedstawiono układ napędowy przekrawacza rotacyjnego, w którym za-
stosowano omawiane czujniki do diagnostyki  pracy maszyny.  Dokonano 
analizy częstotliwościowej wyników badań różnych elementów maszyny. 
Przedstawiono propozycje dalszych prac nad wykorzystaniem przetworni-
ków do sterowania maszyną.

Słowa kluczowe: pomiar prędkości, sensor Ferraris, wibracje, diagnosty-
ka, maszyna rotacyjna.

Measurement in drives using Ferraris sensors

Abstract

Dynamic  development  of  drive  systems  and  increasing  demands  in  
positioning contribute to research in new measurement techniques that can 
lead  to  more  accurate  control  of  machines.  To  assure  an  appropriate  
control  of  position,  velocity  or  acceleration,  these  signals  should  be  
precisely measured and processed. New solutions take the advantage of 
Ferraris  sensors  which  measure  the  relative  acceleration.  The  paper  
presents an example of implementation of this type of sensors in monitoring 
of a high speed rotating cutoff. The principle of the sensor is based on ro-
tating  magnetic  field,  described  by G.  Ferraris.  Turning  the  disc  of  
non-magnetic material in the area of the stationary magnetic field, eddy 
currents  are  generated  within  the  disc  proportional  to  its  velocity.  As  
a consequence, secondary magnetic fields, proportional to the angular ac-
celeration,  are created and detected by the pick-up coils  (Fig.  1).  Three 
Ferraris sensors together with sin/cos encoders were installed on two knife  
shafts (Fig. 4) of the high speed rotating cutoff (Fig. 2) and signals collected 
from them were used in spectral analysis of the working machine. Data 
processing consist of  estimation of  velocity  of shafts and calculation of 
spectra using von Hann window. Comparison of the spectra for different 
conditions, like, e.g.,  Ferraris and sin/cos sensor (Figs.  6, 7), upper and 
lower shaft (Fig. 8), left and right motor (Fig. 9), allows to estimate the 
state of the machine and to detect vibrations at particular frequencies. The 
results show also usefulness of the Ferraris sensors in such analysis and its  
predominance over classical encoders.

Keywords: measurement of velocity, Ferraris sensor, vibrations, diagnostics, 
rotating machine.

1. Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój  systemów napędowych oraz rosnące wy-
magania  w zakresie  sterowania,  w  szczególności  zwiększenie 
prędkości pozycjonowania napędów, przyczyniły się do poszuki-
wania nowych technik pomiarowych, które umożliwiłyby zwięk-
szenie dokładności układów sterowania maszyn. Istotnym proble-
mem jest również redukcja wibracji systemu napędowego umożli-
wiająca zmniejszenie hałasu i efektów cieplnych oraz poprawę dy-
namicznych własności maszyn i ich żywotność. 
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Aby uzyskać odpowiednią jakość regulacji  wielkości  kinema-
tycznych, takich jak pozycja, prędkość i przyspieszenie, sygnały te 
muszą być bardzo precyzyjnie mierzone i przetwarzane. Szczegól-
nie dotyczy to pomiaru przyspieszenia umożliwiającego obserwa-
cję dynamiki napędu w celu odpowiedniego sterowania lub anali-
zy pracy układu. Stąd, do poprawnej i dokładnej analizy systemu 
napędowego oraz jego zachowania nie wystarczają już układy wy-
posażone w typowe przetworniki obrotowo-impulsowe (enkodery) 
inkrementacyjne typu TTL lub sin/cos czy piezoelektryczne prze-
tworniki do pomiaru przyspieszeń.

Najnowsze rozwiązania  w tym zakresie  wykorzystują  sensory 
typu Ferraris, które służą do pomiaru przyspieszenia względnego. 
Sensory te znajdują zastosowanie przede wszystkim w maszynach 
drukujących,  robotyce  i  maszynach  specjalnego  zastosowania. 
Jednak czujniki tego typu są jeszcze mało znane szerszemu gronu 
projektantów  oraz  użytkowników  systemów  napędowych,  jak 
również rzadko wykorzystywane w pracach badawczych. Podob-
nie literatura na temat ich użycia jest dość uboga, i reprezentowa-
na przez takie prace jak np. [1, 2, 3]. 

W pracy przedstawiono badania wykonane na obiekcie rzeczy-
wistym jakim jest przekrawacz rotacyjny [4]. Pierwsza część ba-
dań przedstawiona w tej pracy obejmuje wykorzystanie czujnika 
Ferraris dla celów pomiaru prędkości, analizy wibracji i oceny sta-
nu układu mechanicznego maszyny. Dalsze prace będą koncentro-
wały się na wykorzystaniu czujnika Ferraris do generowania sy-
gnałów  pomiarowych  zsyntetyzowanych  z  czujnikiem  typu 
sin/cos, pozbawionych szumów, co powinno zakończyć się opra-
cowaniem nowego układu regulacji przekrawacza rotacyjnego.

2. Zasada działania sensora Ferraris i jego 
własności

Wirujące  pole  magnetyczne  zostało  opisane  przez  Gallileo  
Ferrarisa w 1887 r. [5], jednak pierwsze próby praktycznej realizacji 
pomysłu wykorzystania go do pomiaru przyspieszenia pojawiły się 
dopiero w latach 1960 [6] i 1984 [7]. W 1998 r. niemieckiej firmie 
Hübner udało się ideę zamienić w produkt, co otworzyło sensorom 
typu Ferraris drogę do zastosowań przemysłowych [8].

Na rys. 1 przedstawiono ideę działania sensora Ferraris wyko-
rzystującego zjawisko powstawania prądów wirowych [9].

Tarcza sensora, połączona na stałe z wałem silnika lub maszy-
ny, obraca się osiowo w małej szczelinie pomiędzy dwiema cew-
kami pomiarowymi. Tarcza jest wykonana z materiału, który jest 
dobrym przewodnikiem prądu, ale nie wykazuje własności magne-
tycznych (np. aluminium). Ruch tarczy w stałym polu magnetycz-
nym wytwarzanym przez magnesy trwałe powoduje tworzenie się 
w niej prądów wirowych proporcjonalnych do prędkości. Prądy te 
z kolei wytwarzają wtórne pole magnetyczne indukujące w cew-
kach pomiarowych  napięcie, które jest proporcjonalne do zmian 
prędkości kątowej, a więc do przyspieszenia kątowego tarczy. 
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Zjawisko  to  może  być  wykorzystane  w  pomiarach  zarówno 
przyspieszenia obrotowego, jak i liniowego [9].

Rys. 1. Zasada działania sensora Ferraris
Fig. 1. Principle of the Ferraris sensor

Ponieważ  indukowane  napięcie  w stosunku do  prądów wiro-
wych wykazuje pewną inercję, stąd napięcie U na wyjściu czujni-
ka jest także opóźnione względem rzeczywistego przyspieszenia 
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teriału, z którego wykonana jest tarcza, a typowe wartości znajdu-
ją się w zakresie od 60 do 250 μs.

W cewkach pomiarowych sensora Ferraris jest indukowane bar-
dzo niskie napięcie rzędu 200 μV na 1 m/s² (20 mV na przyspie-
szenie 1 g), więc sygnał wyjściowy z czujnika powinien być wy-
prowadzony do wzmacniacza różnicowego, o ile taki wzmacniacz 
nie jest już zintegrowany z czujnikiem. 

Z zasady pomiaru wynika,  że jest to czujnik generacyjny,  nie 
wymagający zasilania. Mierzy on przyspieszenie względne i nie 
wymaga stosowania sprzęgieł  (montowany jest na sztywno).  Do 
jego zalet należy zaliczyć to, że zakres częstotliwości pomiarowej  
zaczyna się już od 0 Hz do ponad 1000 Hz [8], charakteryzuje się 
niskim poziomem szumów (stosunek sygnału do szumu ponad 70 
dB) oraz dużą odpornością na brud.  Do wad sensorów Ferraris 
można natomiast zaliczyć brak odporności na zakłócenia od pól 
magnetycznych,  a w przypadku bardzo dużych przyspieszeń ist-
nieje  niebezpieczeństwo  wchodzenia  sygnału  wyjściowego  
w nasycenie.  Pewnym rozwiązaniem może tu być  zastosowanie 
techniki mieszanej, np. użycie jednocześnie enkodera typu sin/cos 
oraz sensora Ferraris [10].

Czujniki Ferraris znajdują zastosowanie głównie w pomiarach 
siły,  momentu,  tarcia,  identyfikacji  parametrów  mechanicznych 
(masa,  moment  bezwładności,  tłumienie),  monitorowaniu  pracy 
układów mechanicznych,  jak np. analiza wibracji,  częstotliwości  
rezonansowych, detekcji przyczyn hałasu; a także w układach ste-
rowania maszyn i robotów w celu poprawy dokładności pomiaru 
prędkości lub przyspieszenia. 

Czujniki Ferraris mogą być także wykorzystywane w analizie 
częstotliwościowej, np. do diagnostyki wibracji. Stosowane tu na 
ogół piezoelektryczne czujniki do pomiaru przyspieszenia moco-
wane są na sztywno na obudowie maszyny i mierzą przyspiesze-
nie bezwzględne. Ponadto, ze względu na niekontrolowany prze-
pływ ładunków przez piezoelektryk,  czujniki te nie umożliwiają 
pomiarów  w  zakresie  bardzo  niskich  częstotliwości,  poniżej  
0,1 Hz.  W przypadku systemów rotacyjnych  istotny jest  pomiar 
przyspieszenia  względnego  na  wale,  stąd  zasadne  może  być  tu 
użycie czujników Ferraris, które mierzą przyspieszenie względne, 
a ich pasmo przenoszenia zaczyna się od 0 Hz. Natomiast pew-

nym utrudnieniem w ich stosowaniu może być sposób montażu, 
który wymaga bezpośredniego dostępu do wału silnika, stąd cza-
sami montuje się je po stronie obciążenia.

3. Pomiar prędkości obrotowej

Typowe  enkodery  inkrementacyjne  dają  wynik  pomiaru  kąta 
obrotu w postaci liczby impulsów, stąd pomiar prędkości przy ich 
pomocy wymaga  operacji  różniczkowania sygnału. Zmiana kąta 
Δθ odpowiada liczbie zliczonych impulsów ΔN:

N

N∆⋅=∆ π2θ ,               (1)

gdzie N oznacza liczbę impulsów na pełny obrót przetwornika.
W układach napędowych wynik pomiaru prędkości wyznaczany 

jest w postaci wartości  średniej  ϖ  obliczanej w stałych prze-
działach czasu T (pomiar dyskretny):
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a  błąd  kwantyzacji  wynosi  
NT ⋅

=∆ π2ϖ [rad/s]  (lub 

NT ⋅
=∆ 60ϖ  [r/min]). Błąd ten jest odwrotnie proporcjonalny 

do  T,  więc  
w przypadku  konieczności  obliczania  prędkości  dla  niewielkich 
przedziałów czasu błąd kwantyzacji  jest znaczący nawet dla du-
żych  N. W przypadku wykorzystania enkodera do regulacji pręd-
kości obrotowej błąd ten wpływa negatywnie na pracę tego ukła-
du. Z uwagi na wymagania odnośnie dokładności pozycjonowa-
nia,  zastosowanie  w  tym  przypadku  przetworników  o większej 
rozdzielczości  nie  jest  konieczne,  a  niepotrzebnie  zwiększyłoby 
koszty systemu sterowania.

W przypadku sensora typu Ferraris, który mierzy przyspiesze-
nie,  prędkość  wyznacza  się  całkując  wartość  przyspieszenia  α 
w zadanym czasie  T. Ponieważ w praktycznym zastosowaniu sy-
gnał  ten podlega dalszemu przetwarzaniu cyfrowemu,  stąd war-
tość średnią prędkości za okres T można obliczyć na drodze sumo-
wania
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gdzie  0ϖ  oznacza wartość prędkości dla poprzedniego okresu 

T. Błąd kwantyzacji zależy tu od rozdzielczości Δα przetwornika 
analogowo-cyfrowego  i  jest  proporcjonalny  do  T: 

.T⋅∆=∆ αϖ  Stąd  krótkie  czasy  próbkowania,  dla  których 
wyznacza się prędkość, prowadzą do uzyskania wysokiej rozdziel-
czości pomiaru prędkości, co jest istotne przy sterowaniu napęda-
mi o wysokiej dynamice. Nie bez znaczenia jest tu także fakt, że w 
przypadku operacji różniczkowania występuje wzmocnienie szu-
mów pomiarowych, podczas gdy w trakcie całkowania szumy te 
są uśredniane. Problemem, jaki może się tu pojawić jest natomiast 
to, że dla bardzo małych prędkości wyznaczenie ich wartości za 
pomocą sygnału przyspieszenia z sensora Ferraris jest obarczone 
dużym błędem. Stąd w celu osiągnięcia odpowiedniej dokładności 
pomiaru prędkości w pełnym zakresie  proponuje się stosowanie 
obu typów przetworników [10].

4. Układ napędowy przekrawacza rotacyjnego

Przekrawacz ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, jak 
cięcie folii, tektury,  blachy, papieru, laminatu itp. W przekrawa-
czu rotacyjnym cięcie jest wykonywane za pomocą dwóch noży 
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umieszczonych pod odpowiednim kątem na obracających się wa-
łach, por. rys. 4. W chwili gdy noże się spotykają następuje cięcie 
przemieszczającej się między wałami wstęgi papieru lub tektury.  
Proces ten stawia bardzo wysokie wymagania systemom regulacji 
i sterowania układów napędowych oraz podzespołów mechanicz-
nych. Na rys. 2 pokazano wykorzystywany w badaniach przekra-
wacz serii duplex, składający się z dwóch zespołów nożowych w 
jednej ramie. Każdy zespół jest wyposażony w dwa silniki asyn-
chroniczne o mocy 45 KW, dające moment napędowy 1700 Nm 
przy obrotach 515 r/min. Ich zadaniem jest cięcie tektury na odpo-
wiednie formaty z wymaganą dokładnością w końcowym odcinku 
linii tekturnicy [4].  Podstawowym celem układu sterowania jest 
dopasowanie prędkości obrotowej wałów do prędkości linii tektur-
nicy tak, aby uzyskać prostopadłe do kierunku ruchu tektury cięcie 
z dokładnością  rzędu 0,5 mm na metr  ciętego odcinka.  Główną 
trudność stanowi  tu uzyskanie  odpowiedniego  profilu  prędkości 
wałów tak, aby w chwili spotkania się noży prędkość wałów była 
synchroniczna z prędkością poruszającej się tektury. Jednocześnie 
każdy obrót wału musi odpowiadać wymaganej długości ciętych 
odcinków – od około połowy obwodu wału do nawet równej dzie-
sięciu  obwodom,  co  przy  maksymalnej  prędkości  linii  do  400 
m/min stanowi poważne wyzwanie dla układu sterowania. Szcze-
gólnie niekorzystny jest przedział prędkości obrotowej wałów w 
zakresie około 240 r/min, co odpowiada prędkości tekturnicy 202 
m/min, gdyż wtedy częstotliwości wynikające z własności mecha-
nicznych obiektu spotykają się z wyższymi harmonicznymi silni-
ków.  Dochodzi  wówczas  do  wzrostu  wibracji.  Zmniejszając 
wzmocnienie regulatora prędkości można zredukować amplitudę 
drgań, ale tylko do pewnego poziomu. Poza tym odbija się to na 
dokładności  regulacji  prędkości,  co  
w efekcie może prowadzić do dalszych problemów technicznych 
wynikających z różnic prędkości noża w fazie cięcia i prędkości 
linii tekturnicy.

Rys. 2. Ogólny widok stanowiska badawczego
Fig. 2. A general view of the machine

Wały nożowe dolny i górny sprzęgnięte są na sztywno poprzez 
system kół zębatych w stosunku 1:1. W celu uzyskania odpowied-
niej dokładności cięcia tektury system wyposażony jest w układ 
regulacji  prędkości  wałów nożowych,  w którym prędkość wału 
dolnego  jest  estymowana  na  drodze  przetwarzania  sygnałów  
z enkodera inkrementacyjnego TTL. 

Dla celów analizy pracy przekrawacza, a zarazem przetestowa-
nia  nowych  możliwości  poprawy  dokładności  pomiarów,  układ 
został uzupełniony o dodatkowe czujniki, por. rys. 3. 

Rys. 3. Rozmieszczenie czujników w przekrawaczu rotacyjnym
Fig. 3. Location of sensors in a high speed rotating cutoff

Wykorzystano  tu  trzy  czujniki  typu  Ferraris  ACC  74  firmy 
Hübner [11] ze zintegrowanym wzmacniaczem różnicowym. Za-
kres pomiarowy dla przyspieszenia rotacyjnego to 5000 rad/s² dla 
częstotliwości  do 1500 Hz. Ponieważ czujniki typu Ferraris po-
winny być mocowane na wale na sztywno z bardzo dużą precyzją 
(wymagana dokładność montażu ±0,03 mm). Przed ich zastoso-
waniem trzeba więc dobrze przemyśleć sposób montowania, po-
nieważ  późniejsze  modyfikacje  konstrukcji  są  utrudnione.  
W tym przypadku montaż mechaniczny nie był zbyt trudny, gdyż 
istniał bezpośredni dostęp do wałów silników, por. rys. 4.

      a)        b)

    

Rys. 4. Montaż czujników w przekrawaczu rotacyjnym a) wał silnika bez 
czujników, b) zamontowany czujnik Ferraris oraz czujnik typu sin/cos

Fig. 4. Installation of sensors in the rotating cutoff, a) a motor sh aft without sen-
sors b) Ferraris and sin/cos sensors on the shaft

Dla celów badań porównawczych  zamontowano również trzy 
przetworniki typu sin/cos HOGS 60 tego samego producenta [12], 
sprzęgnięte z wałem za pomocą sprzęgła mechanicznego. Czujniki 
generują sygnały odpowiadające zmianom intensywności światła 
przechodzącego przez tarczę w trakcie jej ruchu. Po odpowiednim 
przetworzeniu na wyjściu przetwornika otrzymywane są dwa sy-
gnały sinusoidalne w zakresie  1 Vpp, przesunięte w fazie  o 90 
stopni,  oraz  sygnał  znacznika.  Kąt  obrotu  wyznaczany  jest  
w funkcji arctg sygnałów. Przetworniki te charakteryzuje bardzo 
duża odporność na zakłócenia oraz bardzo niska zawartość harmo-
nicznych. Wynika to z zastosowania specjalnego optoelektronicz-
nego układu próbkowania, w którym wyższe harmoniczne zostają 
całkowicie wytłumione przez wykorzystanie efektu interferencyj-
nego. Zakres częstotliwości pomiarowych obejmuje pasmo do 200 
kHz, liczba okresów generowanych sygnałów wynosi 5000/obrót, 
a wymagany moment napędowy około 1 Ncm.

Dodatkowo zabudowano czujnik fazy cięcia w celu dokładnego 
określenia na przebiegu czasowym chwili, w której spotykają się 
oba noże.

5. Pomiar prędkości i analiza wibracji

Zamontowane w przekrawaczu czujniki wykorzystano do anali-
zy pracy maszyny. Sygnały z czujników zbierane były za pomocą 
karty pomiarowej National Instruments z częstotliwością próbko-
wania 200 kHz. Sygnały A i B z czujnika sin/cos przeliczono na 
położenie kątowe wału, po czym wyznaczono prędkość zgodnie  
z (1), a dla sygnału z czujnika Ferraris według (3). Następnie obli-
czono odchyłki  prędkości  chwilowej  od wartości  średniej,  które 
wykorzystano w analizie częstotliwościowej.
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Zasadniczo w przekrawaczu można wyróżnić kilka podstawo-
wych grup częstotliwości rezonansowych:
• niskie (poniżej 10 Hz) - wynikające z prędkości obrotowej 

wałów nożowych,
• średnie (do 200 Hz)  - częstotliwości własne podzespołów 

mechanicznych maszyny,
• wysokie  (od 200 do 800 Hz) – odpowiadają  częstotliwo-

ściom rezonansowym sprzęgła i przekładni,
• bardzo wysokie (powyżej 800 Hz) – nie mają istotnego zna-

czenia dla pracy układu ze względu na bardzo małą energię oraz 
tłumienie.
Wcześniejsze  badania  symulacyjne  oparte  na  modelowaniu 

podzespołów mechanicznych sugerowały, że występują tu co naj-
mniej trzy częstotliwości  własne wałów nożowych,  które  zależą 
od parametrów wałów, takich jak ich długość (od 1800 do 3300 
mm),  grubość  ścian  czy  materiał,  z  jakiego  zostały  wykonane. 
Częstotliwości te (przykładowo 141, 198, 531 Hz) mogą prowa-
dzić do zakłócenia pracy noży rotacyjnych w fazie cięcia objawia-
jącego  się  brakiem  odpowiedniej  synchronizacji  ruchu  wałów. 
Stąd istotne jest opracowanie odpowiedniej diagnostyki maszyny.

W badaniach skoncentrowano się na porównaniu sygnałów dla 
obu  typów czujników,  dla wałów nożowych  dolnego  i  górnego 
oraz dla  czujników z  obu  stron  napędu.  Poniżej  przedstawiono 
wybrane trzy przykłady takiej analizy.

5.1. Porównanie czujników Ferraris i sin/cos

Na rys. 5 pokazano przebiegi czasowe odchyłek prędkości ob-
liczonych  dla  sygnałów  z  czujników  Ferraris  oraz  sin/cos 
umieszczonych  po  prawej  stronie  wału  dolnego  (por.  rys.  3).  
Uzyskano  je  dla  tzw.  prędkości  synchronicznej,  tj.  dla  stałej 
prędkości obrotowej odpowiadającej cięciu formatów o długości 
równej obwodowi wałów, 840 mm. Jest to najprostszy przypa-
dek pracy maszyny, w którym nie występują ani przyspieszenia, 
ani  opóźnienia  ruchu  wałów.  Na  wykresie  umieszczono  także 
sygnał  z detektora  fazy cięcia.  Daje  się  od razu zauważyć,  że 
przebieg  prędkości  obliczonej  na  podstawie  sygnału  przyspie-
szenia  z  czujnika  Ferraris  jest  bardziej  gładki  w  stosunku  do 
prędkości obliczonej na podstawie pomiaru położenia z czujnika 
sin/cos,  co jest  zapewne  efektem różnych  metod  wyznaczenia. 
W pierwszym przypadku odbywa się to na drodze sumowania,  
w drugim – różnicowania, por. punkt 3.

Rys. 5. Przebiegi czasowe odchyłek prędkości obliczone dla czujników 
Ferraris (zielony) i sin/cos (niebieski) oraz sygnał z detektora 
fazy cięcia (czerwony)

Fig. 5. Diagrams of velocity deviations calculated for sensors Ferraris (green) 
and sin/cos (blue), and a signal from a cutting stage detector (red)

Widać jednak także, że o ile poza fazą cięcia wartości odchyłek 
wyznaczone na podstawie sygnałów z obu czujników różnią się 
niewiele,  to  w  fazie  cięcia,  czyli  wtedy  gdy  spotykają  się  oba 
noże, różnice te są znaczne. W fazie tej następuje zakłócenie prze-
biegu  momentów  na  silnikach  i  wtedy  powstają  wibracje  
w sprzęgle, za pomocą którego czujnik sin/cos jest mechanicznie 
połączony  z  wałem  silnika.  W  przypadku  wykorzystania  tego 
czujnika w pętli regulacji prędkości obrotowej wałów, drgania te 

będą miały bardzo niekorzystny wpływ na pracę układu. Wprowa-
dzenie  filtru  dolnoprzepustowego  do  układu  spowodowałoby  
z  kolei  zwiększenie  opóźnienia  w  pętli,  a  więc  konieczność 
zmniejszenia wzmocnienia regulatora, co oczywiście pogorszyło-
by jakość regulacji. Dzięki mocowaniu na sztywno na wale czuj-
nik Ferraris nie wykazuje takich negatywnych własności.

Na rys.  6 pokazano widma amplitudowe obliczone z użyciem 
okna von Hanna dla obu sygnałów, a na rys. 7 te same widma  
w zakresie niskich częstotliwości. Jak łatwo zauważyć, w zakresie 
do 200 Hz widma z obu czujników różnią się niewiele  między 
sobą,  natomiast  dla  wyższych  częstotliwości  sygnał  z  czujnika 
sin/cos  pokazuje  wyraźnie  istnienie  drgań  generowanych  przez 
sprzęgło, co potwierdza przedstawione wyżej rozważania. 

W  widmie  można  wyróżnić  pewne  częstotliwości 
charakterystyczne, takie jak:
• F1 =  2,93  Hz,  częstotliwość  podstawowa 

odpowiadająca prędkości obrotowej wałów wynoszącej 175,65 
r/min,

• F3 = 8,78 Hz wynikająca  z tego,  że w napędzie 
zastosowano silniki asynchroniczne o trzech parach biegunów,

• F18 =  52,7 Hz,  F36 =  105 Hz  i  F54 =  158 Hz 
stanowiące  prawdopodobnie  wpływ wyższych  harmonicznych 
silnika oraz przekładni zębatych,

• częstotliwości własne wału nożowego w okolicy 141 
Hz i 198 Hz, 

Rys. 6. Widma amplitudowe dla odchyłek prędkości w fazie cięcia 
(zielony – Ferraris, niebieski - sin/cos)

Fig. 6. Spectra of velocity deviations in cutting stage (green – Ferraris, 
blue - sin/cos)

Rys. 7. Widma amplitudowe w zakresie do 200 Hz (zielony – Ferraris, 
niebieski - sin/cos)

Fig. 7. Spectra up to 200 Hz (green – Ferraris, blue - sin/cos)

5.2. Porównanie sygnałów z wału górnego 
i dolnego
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Na rys.  8.  przedstawiono widma amplitudowe obliczone dla 
sygnałów z czujników Ferraris umieszczonych po prawej stronie 
wałów  górnego  i  dolnego  dla  prędkości  obrotowej  235 r/min, 
odpowiadającej częstotliwości F1 = 3,92 Hz. Dodatkowo, dla po-
równania pokazano widmo z czujnika sin/cos. W tym przypadku 
18. 36. i 54. harmoniczna częstotliwości podstawowej wynoszą 
odpowiednio 70, 141 i 211 Hz i są wyraźnie widoczne w widmie 
obu czujników. Ponieważ jednak teraz F36 nakłada się na często-
tliwość własną wału, więc w układzie powstają silne drgania w 
tym paśmie częstotliwości, co jest łatwe do zaobserwowania na 
wykresie.  Stąd taka prędkość obrotowa jest szczególnie  trudna 
dla układu sterowania maszyną. Tak jak poprzednio, można za-
uważyć występowanie widma dla czujnika sin/cos w paśmie po-
wyżej 300 Hz, czego nie wykazują czujniki Ferraris.

5.3. Pomiary dla wałów stojących

Przeprowadzono także analizę dla wału stojącego, ale przy włą-
czonym układzie  regulacji  położenia,  tzn.  gdy układ  napędowy 
znajduje  się  w  pozycji  oczekiwania  (wartość  zadana  prędkości 
równa zero). W takim przypadku wał wykonuje niewielkie ruchy 
korygując swoje położenie w zakresie wynikającym z rozdzielczo-
ści wykorzystywanego w układzie regulacji enkodera TTL. Ponie-
waż w sytuacji braku ruchu (teoretycznie prędkość wału wynosi 
zero) wykorzystanie sygnałów z czujników Ferraris jest niemożli-
we, więc analizie poddano tylko sygnały z czujników sin/cos. Na 
rys. 9 pokazano wykresy widma amplitudowego odchyłek prędko-
ści obliczonej dla sygnałów z czujników umieszczonych po stro-
nie prawej i lewej wału górnego.

Na wykresie można wyraźnie zauważyć częstotliwość rezonan-
sową wału 141 Hz wykazywaną przez oba czujniki. Widoczne są 
także różnice w widmie  obu czujników,  mimo że silniki  z obu 
stron wału są zasilane z tej samej przetwornicy częstotliwości. Po 
lewej stronie wału występują dodatkowe częstotliwości rezonan-
sowe w okolicy 200 i 400 Hz.

Rys. 8. Widmo amplitudowe dla czujników Ferraris na wałach górnym (zielony) 
i dolnym (czerwony) oraz sin/cos (niebieski)

Fig. 8. Spectrum for Ferraris sensors on upper (green) and lower (red) rollers, 
and sin/cos (blue)

Rys. 9. Widmo amplitudowe odchyłek prędkości dla stojącego wału górnego (zie-
lony – strona prawa, niebieski – lewa)

Fig. 9. Spectra for a stagnant upper roller (green – right side, blue – left side)

6. Podsumowanie

W  pracy  przedstawiono  przykład  wykorzystania  czujników 
przyspieszenia obrotowego typu Ferraris do analizy częstotliwo-
ściowej przekrawacza rotacyjnego pracującego w linii tekturnicy.  
Pokazano, że czujniki tego typu bardzo dobrze nadają się do ba-
dań układu  napędowego  oraz  mechanicznego  maszyny  oferując 
konstruktorom maszyn lub badaczom nowe możliwości w zakre-
sie  techniki  pomiarów  przyspieszenia.  Porównanie  czujników 
przyspieszenia  typu  Ferraris  oraz  czujników  położenia  typu 
sin/cos w pomiarach prędkości  wykazuje  wyższość  tych  pierw-
szych ze względu na metodę obliczania prędkości (całkowanie sy-
gnału a  nie różniczkowanie)  oraz brak konieczności  stosowania 
sprzęgła. W przypadku wykorzystania ich do regulacji prędkości 
maszyny umożliwia to zwiększenie wzmocnienia w pętli regulacji 
i stąd poprawę dokładności układu. 

Oczywiście, przeprowadzone tu badania częstotliwościowe ma-
szyny można by przeprowadzić wykorzystując tańsze piezoelek-
tryczne  czujniki  przyspieszenia.  Jednak  montowane  są  one  na 
obudowie,  a więc pozwalają  tylko  na pomiar przyspieszeń bez-
względnych, podczas gdy czujniki Ferraris mierzą przyspieszenia 
względne. Poza tym zakłada się, że w przyszłości czujniki te będą 
wykorzystane w układzie regulacji prędkości wałów.

Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie podobnej anali-
zy częstotliwościowej dla maszyny nowej, co pozwoli na uzyska-
nie modelu porównawczego, pomocnego w określeniu przyczyn 
oraz źródeł drgań serii produkcyjnej lub maszyn w trakcie eksplo-
atacji. Celem będzie stworzenie bazy danych wzorcowych, zawie-
rających takie informacje jak np. analiza częstotliwości własnych 
wałów nożowych,  przekładni  i  sprzęgła,  badania  niewyważenia 
wałów, pomiary wibracji silników, analiza stojana i asymetrii wir-
nika silnika.

Ponieważ czujniki Ferraris nie umożliwiają dokładnego pomia-
ru dla prędkości bliskiej zeru, stąd w dalszej perspektywie przewi-
duje  się  wykorzystanie  w  pętli  regulacji  prędkości  obu  typów 
czujników  oraz  specjalnego  interpolatora  firmy  Hübner  (tzw. 
black-box), który wykorzystuje sygnały z obu typów czujników, 
co powinno przyczynić się do poprawy własności układu sterowa-
nia, a zarazem dokładności cięcia tektury.
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