C ENTRUM R OZVOJE S TROJÍRENSKÉHO V ÝZKUMU

DMU 4

MĚŘENÍ OKAMŽITÉ ÚHLOVÉ RYCHLOSTI, ZRYCHLENÍ A ÚHLU

Inteligentní čidlo pro přesná měření založená na použi inkrementálních snímačů.
Jednoduché a přesné měření úhlu, úhlové rychlos a zrychlení. Snadné a úplné hodnocení
mechanismů, hřídelí, pohonů a převodovek.

 Jednoduše zapojte inkrementální snímač jakéhokoliv typu a změřte úhel, úhlovou rychlost a úhlové













zrychlení v požadovaných fyzikálních jednotkách
Vysoce přesná měření s použi m čítačů na frekvenci 100MHz a při rozlišení 24‐bit
Velmi vyspělý způsob vyhodnocování signálů snímače pro zajištění nejvyšší přesnos a rozlišení měřených
veličin, 4 čítače na snímač
Automa cká nastavení všech parametrů založená na prvním měření Vaší aplikace
Měření jak velmi rychlých, tak i velmi pomalých pohybů
Režim automa ckého nastavení parametrů během měření pro nejlepší rozlišení při dynamických měřeních v
širokém rozsahu (jako jsou rozběhy a zastavení stroje)
Měření s až 4 snímači (verze PCI)
Přímé diferenciální měření úhlu a úhlové rychlos jakoukoliv dvojicí snímačů
Diferenciální měření jsou možná i s různými snímači a jakýmikoliv danými racionálními převodovými poměry
nedochází k žádným chybám přeplnění
Vzorkování jako funkce úhlu umožňující přesnou řádovou analýzu, výpočet sta s k z více cyklů, jako je
střední průběh cyklu a odchylky od něj
Možná jsou rotační a lineární měření
Vestavěná interpolační jednotka pro snímače 1Vpp
Již 4. generace přístrojů, 25 let zkušenos
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C ENTRUM R OZVOJE S TROJÍRENSKÉHO V ÝZKUMU

DMU 4
MĚŘENÍ OKAMŽITÉ ÚHLOVÉ RYCHLOSTI, ZRYCHLENÍ A ÚHLU
Přístroj DMU 4 se vyznačuje vysokou přesnos a rozlišením a je moderně konstruován s ohledem na odolnost
pro rušení zvláště v průmyslovém prostředí. Výstupy jsou programově nastavitelné, takže plný výstupní rozsah se
může nastavit pro úzký měřený interval, např. 2000 až 2200 otáček min‐¹. Přístroj je dvou/čtyřkanálový s možnos
diferenciálního měření a umožňuje mnoho způsobů využi , např.:
Měření torzních kmitů lze uspořádat tak, že na oba konce měřeného hřídele se umís inkrementální rotační
snímače, které se připojují k přístroji DMU 4. Přístroj je schopen přímo vyhodnocovat rozdíly úhlových rychlos a
úhlů mezi snímači. Tak lze při chodu stroje přímo měřit nakroucení hřídele a rela vní úhlovou rychlost a zrychlení
konců hřídele.
Při měření na převodovkách nebo převody spojených hřídelích lze v přístroji nastavit velikost převodu hřídelů.
Úhlová rychlost, zrychlení a úhel natočení druhého hřídele se pak přepočítávají na první hřídel a lze je přímo
porovnávat. Zapne‐li na přístroji diferenciální měření, je možno sledovat např. “plížení” klínových řemenů, vliv
poškození ozubených kol nebo kmitání převodů s ozubenými řemeny. Údaj přístroje lze použít i pro přesnou nebo
dynamicky náročnou regulaci elektricky pohybově vázaných hřídelů.
Měření rozběhů a zastavení může poskytnout mnoho informací o chování stroje, např. o rezonančním kmitání,
překročení kri ckých otáček apod. Kvalitní měřicí analyzátory používané pro tato měření bývají vybaveny
speciálním so ware pro vyhodnocování. So ware je v podstatě založen na přibližné interpolaci cyklů stroje, které
vlivem změny otáček mění délku periody. Pomocí přístroje DMU 4, který generuje úhlově řízenou vzorkovací
základnu, lze měření zaznamenávat jako funkce úhlu (místo funkce času) a přitom současně zapisovat i úhlovou
rychlost. Časová frekvenční analýza se nahradí úhlovou frekvenční analýzou (tzv. „true order analysis“), která
používá přesně deﬁnované cykly.
Přístroj funguje při měření i jako velmi přesný dvou/čtyřkanálový otáčkoměr, kde lze pomocí so ware nastavit
počet otáček (cyklů), z nichž je určována střední rychlost. Je možno rovněž měřit frekvenci kmitů.
Měření kývavých pohybů se někdy velmi ob žně realizuje. Pomocí přístroje DMU 4 lze přesně měřit úhlovou
rychlost, zrychlení i úhel těchto pohybů včetně znaménka.
Zlepšení funkce řízených pohonů ‐ použi přístroje DMU 4 nebo jeho čás pro měření úhlové rychlos a úhlu
řízeného pohonu může výrazně vylepšit kvalitu řízení. Obzvlášť výhodné je použi přístroje pro řízení pohonů
elektricky vázaných hřídelů, kde lze využít možnos diferenciálního měření a programového nastavení převodu.
Měření na strojích vybavených inkrementálními snímači ‐ Mnoho obráběcích, měřicích a dalších strojů je
vybaveno inkrementálními snímači, které slouží pro řízení stroje nebo pro měření. K těmto snímačům lze
paralelně připojit přístroj DMU 4 a kontrolovat funkci stroje nebo snímačů.
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