
33AUTOMA 2-3/2019

snímače a měřicí technika

Snímače polohy založené na principu ví-
řivých proudů se na rozdíl od běžnějších in-
dukčních snímačů vyznačují lepší přesnos-
tí a teplotní stabilitou. Také oblast použití je 

větší, protože umožňují měřit feromagnetic-
ké i neferomagnetické vodivé materiály. Jsou 
též odolné proti nepříznivým vlivům okolí: 
zaprášení, znečištění olejem, vysokému tla-
ku a výkyvům teploty.

Jejich princip je vidět na obr. 1. Cívka je 
napájena střídavým proudem, v důsledku če-

Snímače na principu vířivých 
proudů – čistá práce ve špinavém 
prostředí

hož kolem ní vzniká magnetické pole. Je-li 
v magnetickém poli vodivý materiál, indu-
kují se v něm vířivé proudy. Ty podle Fara-
dayova zákona vytvářejí vlastní magnetické 

pole, které působí proti magne-
tickému poli cívky. Tím se změní 
její impedance a změnu její am-
plitudy a posunutí fáze měří pře-
vodník. Čím je vodivý předmět 
blíže, tím větší je intenzita výři-
vých proudů a tím větší je změ-
na impedance.

Kompaktní snímač 
eddyNCDT 3001

Kompaktní snímače na prin-
cipu vířivých proudů řady ed-
dyNCDT 3001 s integrovaným 
převodníkem (obr. 2) se používa-
jí např. při monitorování tloušť-
ky olejové mezery v hydrosta-
tických ložiskách (obr. 3). Tato 
ložiska se využívají tam, kde 
je třeba velká nosnost, tuhost, 
přesnost a častý rozběh a do-
běh, např. v kamenných mlý-
nech nebo teleskopických me-

chanismech.
U hydrostatických ložisek se tlak v ma-

zací olejové vrstvě vytvoří pomocí vnější-
ho zdroje tlaku. Mazivo je tlačeno mezi lo-
žiskové plochy, které jsou tak od sebe od-
děleny tenkým lubrikačním filmem. Styčné 
plochy nejsou vystaveny tření a pracují bez 

Snímače vzdálenosti na bázi vířivých proudů od společnosti Micro-Epsilon jsou mimo-
řádně výkonné a robustní. V nepříznivých prostředích se cítí jako doma. Pracují rychle 
a s mimořádnou přesností i při vysokých tlacích, ve znečištěném prostředí, za přítom-
nosti mazadel a při měnících se teplotách. Snímače eddyCurrent se používají k měření 
polohy, vzdálenosti, oscilací a vibrací.
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eddyNCDT 3060
Nové možnosti pro měření
indukčním způsobem
 Kompatibilní se 400 různými modely senzorů
 Skvělá kombinace rozlišení, linearity

a teplotní stability
 Vhodný do průmyslového prostředí díky

své robustní konstrukci
 Velmi snadné ovládání a intuitivní konfi gurace

prostřednictvím webového rozhraní
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Obr. 1. Snímač vzdálenosti na principu vířivých proudů
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Obr. 2. Kompaktní snímače vzdálenosti ed-
dyNCDT 3001

Obr. 3. Snímač na bázi vířivých proudů pro 
měření vrstvy maziva v hydrostatickém ložisku
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opotřebení. Jakákoliv porucha hydrauliky, 
jejímž důsledkem by byl pokles tlaku, by 
měla katastrofální následky, které by moh-
ly vést k závažnému poškození ložisek spo-
jenému s vysokými náklady na odstávku 
a opravu zařízení. Snímače na principu víři-
vých proudů eddyNCDT 3001 jsou pro spo-
lehlivé monitorování olejové mezery v hyd-
rostatických ložiskách ideální. Předurčuje je 
k tomu velká přesnost, odolnost proti tlaku, 
nezávislost měření na přítomnosti mazadel 
a automatická kompenzace při měnící se 
teplotě okolí.

Robustní snímače eddyNCDT 3005

Nová série snímačů eddyNCDT 3005 
(obr. 4) je vybavena aktivní kompenzací tep-
loty v rozsahu od –30 do +180 °C. Eddy- 
NCDT jsou robustní snímače, jejichž řídicí 
elektronika není přímo ve snímací hlavě, ale 
na konci odolného kabelu o délce 1 m v kom-
paktním pouzdru zakončeném konektorem 
M12. I při vysokých nebo měnících se tep-

lotách v pracovním okolí senzoru má měření 
vysokou přesnost. Převodník, kabel a senzor 
jsou odolné proti tlakům do 1 MPa.

Kompaktní robustní snímače a velká přes-
nost v kombinaci s výhodným poměrem ceny 
k výkonu dělají ze snímačů na principu víři-
vých proudů eddyNDCT 3001 a 3005 prv-

ní volbu pro přímé zabudování do hromad-
ně vyráběných strojů, přístrojů a průmyslo-
vých zařízení.

Novinka v měření pomocí vířivých 
proudů – eddyNCDT 3060

Pro snímače na bázi vířivých proudů je 
nyní k dispozici nová měřicí jednotka eddy 
NCDT 3060. Jde o výkonný systém pro rych-
lé a přesné měření. Jednotka eddyNCDT 
3060 je kompatibilní s více než 400 typy sní-
mačů. Vyznačuje se snadným použitím, inte-
ligentním zpracováním signálu, např. pětibo-
dovou kalibrací nebo programovatelným na-
stavením spínacích bodů, výstupem hodnoty 
teploty a také možností uložit několik kali-
bračních křivek (např. pro různé materiály).

Ethernetové rozhraní umožňuje připojení 
do moderních komunikačních sítí. Konstrukce 
jednotky je přizpůsobena pro přímou integraci 
do strojů a zařízení.

(MICRO-EPSILON  
Czech Republic, spol. s r. o.)

Obr. 4 . Robustní snímače eddyNCDT 
3005 s odděleným senzorem a převodníkem

Nakladatelství John Wiley & Sons, Inc., 
vydalo koncem loňského roku příručku ze 
série For Dummies s názvem Time-Sensitive 
Networking. Publikace vznikla za přispění 
firmy Hirschmann, jež je součástí koncernu 
Belden, a jejími autory jsou Oliver Kleine-
berg a Axel Schneider.

Publikace je určena pro za-
čátečníky, kteří se chtějí dozvě-
dět o sítích TSN (Time Sensi-
tive Networking) a jejich vyu-
žití v průmyslové praxi.

Úvodní kapitoly dávají do 
souvislostí sítě TSN s koncep-
cemi průmyslu 4.0 a nutností 
komunikace mezi jednotlivý-
mi výrobními řídicími systémy 
v reálném čase. Vysvětlují zá-
kladní pojmy, např. rozdíl mezi 
zpožděním (delay) a rozptylem 
doby odezvy (jitter; dozvědět 
se více v českém jazyce lze v článku [1]). 
Hned v úvodu uvádějí také příklady použití 
sítí TSN v průmyslové automatizaci, v ener-
getice, při řízení dopravy a v palubních sí-
tích vozidel.

Druhá kapitola se věnuje problematice 
synchronizace v komunikačních sítích. Jsou 
vysvětleny metody směrování komunikační-
ho provozu s plánovači reálného času. Auto-
ři probírají, jak udržovat spolehlivost komu-

Příručka o sítích TSN

nikace, jak používat redundantní komunikač-
ní kanály a jak pro daný komunikační stream 
vyhradit minimální šířku pásma.

Třetí kapitola se věnuje návrhu a zabez-
pečení komunikačních sítí TSN. Srovnává 
možnosti, výhody a nevýhody ruční a auto-

matické konfigurace a tří typů architektury: 
centralizované, decentralizované a hybridní. 
Zaměřuje se též na souběžnou komunikaci 
sítí TSN a jiných sítí v jedné ethernetové in-
frastruktuře. Velmi důležitou otázkou je rov-
něž zabezpečení sítí TSN (viz [2]).

Čtvrtá kapitola popisuje v deseti podka-
pitolách deset nejdůležitějších rysů sítí TSN:
– sítě TSN jsou rozšířením ethernetových 

sítí,

– sítě TSN jsou zpětně kompatibilní s běž-
nými ethernetovými sítěmi,

– ve všem jde o správné časování,
– sítě TSN jsou modulární,
– klíčem je správná konfigurace,
– sítě TSN jsou ideální pro průmyslovou au-

tomatizaci,
– pro reálný čas je rozhodující garantovaná 

doba odezvy, nikoliv krátká,
– sítě TSN pomohou dokonce i tehdy, když 

je některá zařízení v síti nepodporují,
– sítě TSN přinášejí nové přístupy ke kyber-

netické bezpečnosti,
– proprietární sítě průmyslového Ethernetu 

zpravidla lze snadno přizpůsobit tak, aby 
mohly využívat TSN.
Knihu je možné stáhnout zdarma po regis-

traci na stránkách http://bit.ly/TSN-for-Dum-
mies. Redakce časopisu Automa nyní připra-
vuje překlad rozsáhlejšího materiálu o sítích 
TSN v průmyslové automatizaci.
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