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Rola sensorów w systemach wytwórczych
Wacław Skoczyński

Celem każdego procesu wytwór
czego realizowanego w zakładach 

przemysłu maszynowego jest przetwo
rzenie określonego surowca (dostarczo
nego w postaci materiału walcowanego, 
surówek lub półfabrykatów) w części 
składowe, które są następnie monto
wane w jedną całość, tworzącą gotowy 
wyrób. Typowy proces technologiczny 
wytwarzania i montażu tego wyrobu 
składa się z szeregu sekwencyjnie po 
sobie następujących operacji, które 
symbolicznie są przedstawione na 
rys. 1. W jego skład wchodzą m.in. 
procesy tworzenia kształtu (odlewa
nie, przeróbka plastyczna lub spieka
nie), oddzielania materiału (obróbka 
skrawaniem, obróbka ścierna, obróbka 
elektroerozyjna) i łączenia materiału (np. 
spawanie, skręcanie, montaż). Mogą im 
towarzyszyć procesy zmiany właściwo
ści materiału realizowane przez obróbkę 
cieplną lub nanoszenie powłok. Wszyst
kim tym procesom towarzyszą dedyko
wane maszyny i urządzenia realizujące 

Rys. 1. Typowy ramowy proces technologiczny wytwarzania i montażu Rys. 2. Schemat systemu wytwórczego na przykładzie obrabiarki [96]

te procesy w sposób zróżnicowany pod 
względem automatyzacji. 

Każdy proces wytwórczy może być 
rozpatrywany jako proces transformacji 
materiału, energii i informacji (rys. 2). 
Do wytworzenia dowolnego wyrobu 
jest potrzebny materiał, który w przy
padku systemów wytwórczych ulega 
transformacji polegającej na kształtowa
niu z użyciem różnych technik wytwór
czych, zgodnie z tokiem postępowania 
narzuconym przez przyjęty proces tech
nologiczny. Materiałem wyjściowym są 
półwyroby o różnej postaci, a produk
tem końcowym jest wyrób gotowy. Część 
tego materiału stanowi odpad w postaci 
wiórów. W procesie transformacji mate
riału biorą również udział narzędzia, 
uchwyty, oprzyrządowanie techno
logiczne i materiały pomocnicze (np. 
ciecze technologiczne, środki smarne), 
które w toku produkcji ulegają zużyciu. 

Do funkcjonowania każdego systemu 
wytwórczego niezbędna jest energia, 
która jest potrzebna do wykonania pracy 

związanej z przetwarzaniem materiału 
w gotowy wyrób. Część tej energii jest 
rozpraszana w postaci ciepła wytwarza
nego w procesach kształtowania mate
riału. Ostatnim składnikiem strumieni 
przepływających przez ten system jest 
informacja stanowiąca wiedzę o tym, 
w jaki sposób należy realizować proces 
technologiczny. Umożliwia ona zreali
zowanie tego procesu w ściśle określo
nych warunkach, z użyciem posiadanych 
środków wytwórczych i technologii. 
Podczas realizacji procesu wytwarzania 
zdobywane jest doświadczenie, które 
umożliwia dokonywanie modyfikacji 
tego procesu, dlatego strumień informa
cyjny może ulegać modyfikacjom. 

Każdy proces wytwarzania powinien 
być monitorowany w celu uzyskania 
pożądanych efektów wyjściowych, speł
niających nasze oczekiwania. W przy
padku realizacji tego procesu przez 
człowieka do monitorowania wykorzy
stuje się naturalne organy zmysłu wzroku, 
słuchu, węchu, dotyku i smaku (rys. 3). 
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Funkcję systemu monitorującego speł
nia wtedy mózg człowieka, który prze
twarza wszystkie informacje, podejmuje 
odpowiednie decyzje, które są realizo
wane przy użyciu organów ruchowych. 
W przypadku stosowania zautomatyzo
wanego monitoringu istnieje koniecz
ność zastąpienia wszystkich organów 
zmysłu odpowiednimi sensorami, a rolę 
mózgu pełni komputer wraz z oprogra
mowaniem, który podejmuje decyzje 
i realizuje zadania poprzez odpowied
nie człony wykonawcze, zwane też aktu-
atorami. Należy podkreślić, że znaczna 
liczba sensorów stosowanych w zauto
matyzowanych systemach wytwórczych 
nie ma odpowiednika wśród organów 
zmysłu człowieka, więc system wytwór
czy może również reagować na sygnały, 
których nie odbierają te organy. 

Słowo sensor pochodzi od łaciń
skiego słowa sentire, co oznacza „czuć”. 
Jest to urządzenie wykrywające zmiany 
bodźców fizycznych i zamieniające je 
na sygnał, który może być mierzony 
lub nagrywany. Wielkość mierzona 
jest wykrywana lub wyczuwana przez 
sensor. Stąd bierze się polska nazwa 

„czujnik”. Czujnik jest ogólnie zdefinio
wany jako urządzenie wejściowe, które 
dostarcza użyteczne dane wyjściowe 
w odpowiedzi na konkretną wejściową 
wielkość fizyczną [127]. Fizyczna wiel
kość wejściowa jest nazwana wielko-
ścią mierzoną i wpływa ona na czujnik 

Rys. 3. Sposoby sterowania procesem: a) sterowanie ręczne; b) sterowanie automatyczne

w taki sposób, że wywołuje odpowiednią 
odpowiedź wyrażoną na wyjściu. Wyj
ście z wielu nowoczesnych czujników jest 
sygnałem elektrycznym, ale alternatyw
nie może być ruchem, ciśnieniem, szyb
kością przepływu lub innym przydatnym 
sygnałem [127]. Definicja sensora 
umieszczona w pracy [195] ogranicza 
wręcz jego funkcję do konwertowania 
sygnału lub pobudzenia (reprezentu
jącego właściwości fizyczne) na sygnał 
elektryczny. Sensor przekazuje informa
cje na temat określonej wielkości fizycz
nej, które są dostarczane najczęściej 
w postaci wielkości elektrycznych jako 
sygnały analogowe lub cyfrowe. Sensor 
może również być definiowany jako 
przetwornik nieelektrycznej wielkości 
fizycznej na sygnał elektryczny. Sygnał 
ten wymaga często modyfikacji, zanim 
zostanie przekazany do innego urządze
nia. Ze względu na łatwość przesyłania 
i przetwarzania wielkości elektryczne są 
preferowane jako wielkości wyjściowe 
czujnika. Innymi słowy, czujnik jest 
urządzeniem służącym do wykrycia, 
pomiaru lub zarejestrowania zjawiska 
fizycznego oraz jego przetwarzania na 
sygnał elektryczny i przesłania informa
cji do układu pomiarowego lub układu 
sterowania. 

W języku polskim w odniesieniu do 
sensorów są stosowane pojęcia czuj
nik, przetwornik i detektor. Najprost
szym urządzeniem jest detektor, który 
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służy tylko do wykrycia obecności 
jakiejś wielkości fizycznej lub zjawi
ska, na przykład ciepła, promieniowa
nia itp. Przetwornik jest urządzeniem, 
które konwertuje jeden rodzaj energii 
na inny [195]. Mówiąc ściśle, przetwa
rza (według okreś lonego prawa) jedną 
postać energii lub zjawisko fizyczne na 
inną postać energii (konwerter energii) 
lub inne zjawisko, przy czym końcową 
fazą tego przetwarzania jest najczęściej 
jakaś postać energii elektrycznej, ale nie
koniecznie. Jest on ogólnie definiowany 
jako urządzenie, które przetwarza sygnał 
z jednej postaci fizycznej do odpowied
niego sygnału o innej postaci fizycz
nej [127]. Energia może być przy tym 
przekształcana z jednej postaci w inną, 
w celu transmisji mocy lub informacji 
[127]. Energia mechaniczna może być 
przekształcona w energię elektryczną lub 
inną postać energii mechanicznej. Cho
ciaż ogólny termin „przetwornik” odnosi 
się zarówno do urządzeń wejściowych, 
jak i wyjściowych, w dalszych rozdzia
łach słowo to będzie głównie używane 
do określenia czujników. 

Czujnik mierzy pewne parametry, 
zgodnie z zastosowaną zasadą pomia
rową (rys. 4) [322]. Parametry te są 
przekształcane w członie detekcyjnym 
czujnika w sygnał wewnętrzny. Po ewen
tualnej dalszej obróbce tego sygnału 
wartość mierzona jest dostępna jako 
sygnał wyjściowy, na przykład natężenie 
padającego światła jest przetwarzane na 
wartość napięcia analogowego. Człon 
detekcyjny czujnika, który czasami jest 
określany jako czujnik pierwotny, sta
nowi podstawowy element każdego 
czujnika. Przekształca on parametr 
pomiarowy w sygnał analogowy, który 
jest użyteczny pod względem możli
wości dalszego przetwarzania. Sygnał 
ten zwany jest też sygnałem pośrednim. 
Jest on związany na przykład ze zmianą 
oporu elektrycznego, pojemności, czę
stotliwości, ładunku itp. Członami 
detekcyjnymi czujnika często zwane są 
także pewne zespoły, które w minimal
nym stopniu pochodzą od oryginalnego 
wytwórcy, bo zawierają tylko właściwy 
człon detekcyjny czujnika umieszczony 
w gnieździe montażowym z kablem 
elektrycznym lub ewentualnie w obu
dowie. Bardziej złożony czujnik może 
na przykład zawierać, oprócz członu 

Rys. 5. Uogólniony łańcuch kondycjonowania sygnału wewnątrz czujnika

Rys. 4. Ogólna architektura czujnika

detekcyjnego ze standardowym złączem, 
również mikroprocesor do wewnętrz
nego sterowania i przetwarzania sygnału 
z kalibrowanym wyjściem do bezprze
wodowego łącza sieciowego. 

Człon detekcyjny czujnika generuje 
sygnał pośredni, który jest przetwarzany 
przez elektronikę pierwotną (rys. 5). 
Jest ona zawsze analogowa i przetwarza 
sygnał pośredni z tego członu na ana
logowy sygnał elektryczny (np. napię
cie, prąd lub częstotliwość), włączając 
w to wzmacnianie, po którym sygnał 
nie jest już tak podatny na zakłócenia 
[322]. Optymalizuje sygnał dla później
szego przetwornika A/C lub licznika. 
Elektronika pierwotna często realizuje 
również zgrubną kompensację błę
dów systematycznych w ramach kon
dycjonowania analogowego. W coraz 
większym stopniu jest scalona z elektro
niką wtórną [322]. Ta część elektroniki 
czujnika przetwarza z kolei analogowy 
sygnał elektryczny pochodzący z elek
troniki pierwotnej na znormalizowany 
sygnał wyjściowy. Oprócz korygowania 
błędów systematycznych i filtrowania 
błędów losowych może zawierać dodat
kowe funkcje, takie jak autonomiczne 
monitorowanie czujnika i dopasowywa
nie do analogowego (lub coraz częściej 

cyfrowego) standardowego interfejsu, na 
przykład magistrali danych. 

Czujniki stosowane w układach auto
matyki przemysłowej mogą tworzyć zło
żone układy, na przykład węzły lub sieci. 
Węzeł czujników ma za zadanie zbieranie 
sygnałów z czujników, ich przetwarzanie, 
przechowywanie i przekazywanie ich do 
innych węzłów czujników i stacji sterowa
nia przy użyciu uzgodnionego protokołu 
[322]. W tym celu jest on wyposażony 
w jeden lub więcej członów detekcyjnych 
czujnika, elektronikę pierwotną i wtórną, 
pamięć danych, zasilacz, sprzęt do komu
nikacji drutowej lub bezprzewodowej, 
niezbędne oprogramowanie. Sieć czuj
ników stanowi bardziej złożony układ, 
którego cechą charakterystyczną jest 
integracja wielu niezależnych czujników 
z indywidualną lub wspólną elektroniką 
przetwarzania sygnałów [322]. 

Ogólnie występuje sześć podstawo
wych typów sygnałów mierzonych 
w procesie produkcyjnym (rys. 6) [177]:
zl mechaniczne; 
zl termiczne; 
zl elektryczne; 
zl magnetyczne; 
zl promieniowania (w tym elektroma
gnetyczne fale radiowe, mikrofale); 

zl chemiczne. 
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Sygnały te są odzwierciedleniem 
dziesięciu podstawowych postaci ener
gii, które sensory konwertują z jednej 
postaci w inną (tabela 1). Są one ściśle 
związane ze stosowaną fizyczną zasadą 
przetwarzania członu detekcyjnego czuj
nika. Reprezentują wybrane, mierzalne 
wielkości, które umożliwiają wgląd 
w operacje technologiczne realizowane 
w procesach produkcyjnych (rys. 6). 
Zakres mierzonych wielkości jest ściś
 le związany z zasadą działania wyko
rzystywanego sensora. Zdefiniowanie 
mierzonych wielkości, a następnie ich 
pomiar umożliwiają uzyskanie istotnych 
informacji dotyczących realizowanego 

procesu, maszyn, narzędzi i oprzyrzą
dowania realizujących ten proces, efek
tów tego procesu i stanu materiałów 
eksploatacyjnych. 

Stacje robocze, gniazda wytwórcze, 
centra obróbkowe stanowią zintegro
waną grupę systemu produkcyjnego. 
Maszyna wytwórcza umożliwiająca 
realizację wielu procesów jest uważana 
za stację roboczą. Obrabiarka jest rów
nież uważana za stację roboczą. Zinte
growane stacje robocze tworzą gniazda 
produkcyjne. Kilka stacji roboczych 
może być zgrupowanych w celu utwo
rzenia gniazda produkcyjnego. Podobnie 
zintegrowane gniazda wytwórcze mogą 

Postać energii Pochodzenie energii

Atomowa związana z siłami występującymi między jądrami i elektronami atomu

Elektryczna pole elektryczne, prąd, napięcie

Grawitacyjna związana z przyciąganiem grawitacyjnym masy z Ziemią

Magnetyczna pole magnetyczne i związane z nim efekty

Masowa związana z teorią względności (E = mc2)

Mechaniczna dotycząca ruchu, przemieszczeń/prędkości, siły itp.

Molekularna energia wiązań molekuł

Nuklearna
energia uwalniana w procesie przemian jądrowych (ze względu na różnice 
w energii wiązań poszczególnych jąder)

Promieniowania
związana z falami elektromagnetycznymi, mikrofalami, ze światłem podczer-
wonym, widzialnym i ultrafioletowym, promieniowaniem rentgenowskim 
i promieniowaniem gamma

Termiczna związana z energią kinetyczną atomów i molekuł

Tabela 1. Postacie energii konwertowane przez sensory [177]

Rys. 6. Wielkości mierzone w procesie produkcyjnym i związane ze stosowanymi sensorami typy 

sygnałów

reklama
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tworzyć centra obróbkowe. Ta struktura 
stanowi podstawową koncepcję w mode
lowaniu elastycznych systemów produk
cyjnych. Elastyczny system produkcyjny 
jest także podstawą strategii kompute
rowo zintegrowanego wytwarzania. Na 
rys. 7 jest zilustrowane gniazdo wytwór
cze składające się z wielu stacji robo
czych z jego wejściami i wyjściami, są 
pokazane podstawowe funkcje w reali
zacji procesu obróbki, magazynowania 
przedmiotów, łączące systemy manipula
cji materiałem z innymi gniazdami oraz 
zapewniające transmisję danych do sys
temu sterowania. 

Czujniki i systemy sterowania 
w przemyśle są środkiem, który służy 
do zintegrowania różnych procesów 
i do śledzenia zarówno wejść, jak i wyjść 
systemu produkcyjnego w celu uzyska
nia oczekiwanego wyrobu (por. rys. 2). 
Wejściem może być surowiec lub dane, 
które muszą być przetwarzane przez 
różne komponenty pomocnicze, takie 
jak narzędzia, oprzyrządowanie i urzą
dzenia mocujące. Czujniki dostarczają 
dane zwrotne opisujące stan każdego 
procesu. Wyjściem mogą być dane lub 
materiały, które zostały przetworzone 
przez kolejne stacje robocze systemu 
produkcyjnego. Elastyczny system pro
dukcji, który zawiera stacje robocze 
i gniazda wytwórcze oraz jest wyposa
żony w odpowiednie czujniki i systemy 
sterowania, stanowi rozproszony system 
zarządzania informacjami. Łączy on ze 
sobą podsystemy obróbkowe, pakowa
nia, spawania, malowania, cięcia, kon
troli jakości i montażu z transportem 
i manipulacją materiału oraz procesem 
magazynowania. 

W projektowaniu różnych stacji robo
czych, gniazd i systemów produkcyjnych, 
w elastycznym systemie produkcyjnym 
w obszarze komputerowo zintegrowanej 
strategii produkcji, podstawowym zada
niem jest wprowadzenie różnorodnych 
czujników wzajemnie łączących różne 
systemy manipulacji materiałów, takich 
jak roboty, zautomatyzowane pojazdy 
bezszynowe, przenośniki, które mogą 
być połączone ze sobą za pomocą łączy 
satelitarnych komunikacji, niezależnie 
od miejsca położenia. Centra produk
cyjne mogą być przy tym zlokalizowane 
kilkaset lub kilka tysięcy metrów od 
siebie. Odpowiednie czujniki i systemy 

Rys. 7. Powiązania różnych składników w elastycznym systemie produkcyjnym [162]

sterowania wraz z efektywnymi łączami 
komunikacyjnymi mogą zapewnić 
analizę danych praktycznie w czasie 
rzeczywistym. Głównym powodem 
szczególnego nacisku na integrację czuj
ników i systemów sterowania z realizo
wanymi operacjami produkcyjnymi jest 
fakt, że na całym świecie gwałtownie 
rośnie popyt na wolne od błędów ope
racje produkcyjne. 

Zastosowanie czujników i technologii 
sterowania w warunkach produkcyjnych 
może dać zadowalające rezultaty tylko 
wtedy, gdy zostanie ono skutecznie zin
tegrowane ze strategią rozwoju zakładu 
produkcyjnego. Umożliwi to osiągnięcie 
następujących korzyści [162]: 
zl zwiększenie wydajności i zmniejszenie 
kosztów jednostkowych; 

zl wzrost jakości (wyrób jest bardziej jed
norodny i zgodny); 

zl wzrost niezawodności produkcji (inte
ligentny samokorygujący się system 
sensoryczny wraz ze sprzężeniem 
zwrotnym zwiększa ogólną niezawod
ność produkcji); 

zl zmniejszenie czasu oczekiwania 
(przedmioty mogą być produkowane 
losowo w partii o dowolnej liczebno
ści, stąd czas oczekiwania może być 
zmniejszony o 50–75%); 

zl niższe koszty wytwarzania (całko
wite wydatki kapitałowe są o 5–10% 
niższe); 

zl wzrost wykorzystania obrabia
rek (integracja jest jedynym sposo
bem, w którym obrabiarki mogą być 

wykorzystane do 85% czasu przezna
czonego na wytwarzanie, a czas wyko
rzystany na skrawanie może osiągnąć 
nawet ponad 90% czasu spędzanego 
przez przedmiot na obrabiarce). 
W nowoczesnych systemach wytwór

czych technologia monitorowania z uży
ciem odpowiednich sensorów nabiera 
kluczowego znaczenia. Jest to spowodo
wane następującymi względami [177]: 
zl obrabiarki pracują z prędkościami, 
które nie pozwalają na ręczną inter
wencję obsługi, chociaż kolizje lub 
uszkodzenia mechaniczne pocho
dzące od procesu mogą powodować 
znaczące awarie; 

zl systemy wytwórcze stają się coraz 
większe i monitorowanie takich roz
budowanych systemów leży już poza 
możliwościami percepcji człowieka; 

zl wzrost kosztów pracy oraz brak 
wykwalif ikowanych operato
rów wymaga działania systemu 
wytwórczego przy minimalnej inge
rencji człowieka, wymaga to wpro
wadzenia zaawansowanych systemów 
monitorowania; 

zl wytwarzanie ultraprecyzyjne może 
być osiągnięte tylko przy wsparciu 
zaawansowanej metrologii i techno
logii monitoringu procesu; 

zl użycie zaawansowanych obrabiarek 
wymaga integracji systemów moni
torowania w celu zabezpieczenia 
maszyny przed awarią; 

zl proces obróbki zgrubnej, wymagający 
dużego zużycia energii ze względów 
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bezpieczeństwa powinien być przepro
wadzony przy minimalnej ingerencji 
obsługi; 

zl świadomość ekologiczna we współczes
nym wytwarzaniu wymaga monitoro
wania emisji pochodzących z procesu 
obróbki. 
Monitorowanie systemów wytwór

czych powinno spełniać trzy podsta
wowe funkcje (rys. 8) [177]: 
1)  wykrywanie niepożądanych uste

rek, które mogą wystąpić podczas 
realizacji każdego z etapów procesu 
wytwarzania; 

2)  informowanie systemu, czy monitoro
wane parametry mogą być wykorzy
stane do optymalizacji procesu (np. 
w celu zmniejszenia kosztów wytwa
rzania lub czasu obróbki); 

3)  dostarczanie informacji na temat rela
cji zachodzących pomiędzy wyjściami 
i wejściami procesu, co jest przydatne 
do utworzenia bazy danych, która jest 
niezbędna do określenia wstępnych 
parametrów procesu. 

Jednym z najważniejszych wymagań 
współczesnych procesów wytwórczych 
jest zrealizowanie produkcji wolnej od 
braków, przy zagwarantowaniu założo
nej jakości i przy ograniczeniu do moż
liwie małej ilości strat materiałowych 
i nakładu pracy [162]. Pojęcie „wolny 
od braków” jest czysto umowne, gdyż 
stan taki jest niemożliwy do osiągnięcia, 
nawet w warunkach laboratoryjnych. 
Odnosi się ono do wyrobu finalnego, 
który musi mieścić się w zakresie okreś
lonych tolerancji. W konwencjonalnym 
wytwarzaniu dotyczy to wyrobu znajdu
jącego się na każdym z wielu pośrednich 
etapów realizacji procesu produkcyjnego. 

W systemach komputerowo zintegrowa
nego wytwarzania odpowiedni szereg 
czujników rozmieszczonych w całej prze
strzeni roboczej (działających w sprzęże
niu zwrotnym i w czasie rzeczywistym, 
odpowiadających na zebrane przez nie 
informacje) wraz z systemem sterowania 
może być wykorzystany do identyfika
cji, korygowania lub usuwania błędów 
wykonania w trakcie produkcji w taki 
sposób, że prawie każdy przedmiot obra
biany na końcu linii produkcyjnej może 
osiągnąć wymaganą dokładność. 

Do monitorowania procesu produk
cyjnego są stosowane systemy pomia
rowe dokonujące pomiarów ciągłych 
lub okresowych w sposób bezpośredni 
lub pośredni. W przypadku ciągłego 
pomiaru czujniki mierzą zmienne para
metry podczas całego procesu obróbki, 
a w pomiarach okresowych systemy 
pomiarowe rejestrują mierzoną zmienną 
tylko podczas przerw w procesie obróbki. 
Systemy pomiarowe dokonujące pomia
rów bezpośrednich wykorzystują rzeczy
wistą wielkość mierzonej zmiennej, na 
przykład zużycie narzędzi. Z kolei sys
temy pomiarowe mierzące w sposób 
pośredni realizują pomiar odpowied
nich wielkości pomocniczych, takich 
jak na przykład składowe siły skrawa
nia, a następnie dokonują wnioskowa
nia o faktycznej analizowanej wielkości 
przez empirycznie wyznaczoną korelację. 
Pomiary bezpośrednie są dokładniejsze, 
podczas gdy metody pośrednie są mniej 
skomplikowane, ale bardziej nadają się 
do praktycznego zastosowania. Ciąg
 ły pomiar pozwala na ciągłą detekcję 
wszystkich zmian sygnału pomiarowego 
oraz zapewnia, że nagłe, niespodziewane 

Rys. 8. Rola systemu monitorowania
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zakłócenie procesu, związane na przy
kład z uszkodzeniem narzędzia, może 
być natychmiast wykryte. Okresowy 
pomiar zależy od przerw w procesie 
obróbki lub od specjalnych przerw 
przeznaczonych na pomiary. Pociąga 
to za sobą stratę czasu i wynikające stąd 
wyższe koszty wytwarzania. Przykła
dowo, przy zastosowaniu okresowego 
pomiaru uszkodzenie narzędzia może 
nie być zidentyfikowane przed zakoń
czeniem cyklu obróbki. 

Współczesna obrabiarka stero
wana numerycznie jest wyposażona 
w cały szereg różnych sensorów (rys. 9). 
Potrzeba monitorowania procesów pro
dukcyjnych rośnie wraz ze wzrostem 
wymagań odnośnie do niezawodności 
zautomatyzowanych obrabiarek i cyklów 
produkcyjnych, co ma na celu zaspoko
jenie ciągłego zapotrzebowania rynku 
na coraz niższe koszty wyrobów. Stąd 
koniecznością staje się nadzorowanie 
i analizowanie procesów realizowanych 
na obrabiarkach. Dzięki monitorowaniu 
maszyn wytwórczych uzyskuje się: 
zl optymalizację parametrów skrawania; 
zl redukcję procentowego udziału 
braków; 

zl lokalizację miejsc niesprawności; 
zl redukcję awarii spowodowanych 
kolizją; 

zl rozpoznawanie uszkodzeń narzędzi;
zl poprawę osiągów obrabiarek. 
Ogólnie wybór odpowiednich czuj

ników musi być podejmowany przy 
uwzględnieniu szeregu czynników. Waż
nymi kryteriami oceny są [4]: 
zl wpływ czujnika na proces lub na 
zachowanie obrabiarki; 

zl ograniczenia konstrukcyjne w miejscu 
pomiaru; 

Rys. 9. Typowe wielkości wymagające śledzenia w centrach obróbkowych [100]

zl zachowania czasowe czujnika; 
zl przydatność eksploatacyjna pomimo 
wpływu zakłócających czynników 
elektrycznych, mechanicznych, ter
micznych, świetlnych lub innych; 

zl czułość i zakres pomiarowy; 
zl sposób detekcji wielkości pomiaro
wych i błędy przetwarzania. 
Ocena sensorów ze względu na ich 

zdolność wiarygodnego pomiaru stanu 
procesu produkcyjnego jest dokonywana 
na podstawie odpowiednich specyfikacji 
technicznych. Opisują one charaktery
styki tych sensorów i są zwykle podstawą 
do wyboru konkretnego sensora o pożą
danych parametrach. Bierze się zatem 
pod uwagę szczegółowe parametry, takie 
jak [177]: 
zl zewnętrzne warunki pracy; 
zl pełny zakres sygnału wyjściowego; 
zl histereza; 

zl liniowość; 
zl zakres pomiarowy; 
zl offset (niepewność pomiaru); 
zl czas pracy; 
zl format wyjściowy sygnału; 
zl charakterystyki przeciążeniowe; 
zl powtarzalność; 
zl rozdzielczość; 
zl selektywność; 
zl czułość; 
zl szybkość reakcji (stała czasowa); 
zl stabilność/dryft (pełzanie). � n
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