
109

Zasada pojemnoúciowego pomiaru
odleg≥oúci za pomocπ systemu ca-
paNCDT (capacitive Non-Contact

Displacement Transducer) bazuje na spo-
sobie dzia≥ania idealnego kondensatora
z p≥askimi ok≥adzinami. Obie elektrody
kondensatora tworzone sπ przez czujnik
i leøπcy naprzeciwko mierzony obiekt. Przy
przep≥ywie prπdu przemiennego o sta≥ej
wartoúci pomiÍdzy ok≥adzinami kondensa-
tora amplituda napiÍcia przemiennego jest
wprost proporcjonalna do odleg≥oúci elek-
trod kondensatora. Po demodulacji napiÍ-
cia przemiennego tworzona jest rÛønica do
nastawialnego napiÍcia kompensacyjnego,
nastÍpnie wzmacniana i wydawana na ze-
wnπtrz jako sygna≥ analogowy.

System capaNCDT wyznacza impedan-
cjÍ Xc kondensatora ok≥adzinowego, ktÛra
zmienia siÍ úciúle proporcjonalnie do dy-
stansu ok≥adzin:

Xc=1/j.ω.C pojemnoúÊ C= εr.εo. po-
wierzchnia/dystans

Xc = sta≥a. dystans

Ta teoretyczna zaleønoúÊ zosta≥a zreali-
zowana w praktyce poprzez budowÍ czuj-
nika jako kondensatora z pierúcieniem
ekranujπcym.

Liniowa charakterystyka sygna≥u pomia-
rowego osiπgana jest dla przewodzπcych ma-
teria≥Ûw (metale) bez dodatkowej elektro-
nicznej linearyzacji. Zmiany przewodnoúci
nie oddzia≥ywujπ na czu≥oúÊ lub liniowoúÊ.

Obszary zastosowaÒ i aplikacje

System capaNCDT 6100 stworzono
z myúlπ o zastosowaniach przemys≥owych
w liniach produkcyjnych oraz do kontroli
i pomiarÛw w systemach zapewnienia ja-
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Czujniki pojemnościowe
do pomiaru odległości
firmy MicroEpsilon
Witold Ober

Czujniki pojemnoúciowe s≥uøπ do bezstykowego pomiaru ma≥ych odleg≥oúci o duøej precyzji
w warunkach czystego úrodowiska. Technologia dzia≥ania tych czujnikÛw oparta jest o pro-
sty mechanizm fizyczny, ale wymaga duøej wiedzy i doúwiadczenia w praktycznej realizacji
w aplikacjach. W artykule opisano czujniki firmy MicroEpsilon.

Rys. 1. Rodzina capaNCDT czujnikÛw pojemnoúciowych z urzπdzeniami pomiarowymi

Rys. 2. Schemat zasady dzia≥ania

Rys. 3. Kondensator z elektrodπ metalowπ jako
czujnik
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koúci procesu. Graficzne przyk≥ady aplika-
cji s≥uøπ jedynie ukazaniu rÛønorodnoúci
moøliwych zastosowaÒ.

Budowa systemu

System capaNCDT 6100 jest zwartym
jednokana≥owym systemem pomiarowym
sk≥adajπcym siÍ z czujnika pojemnoúcio-

wego drogi, kabla czujnika i kontrolera.
W osprzÍcie dostÍpne sπ dodatkowo zasi-
lacz i kabel zasilajπcy. DziÍki 2-punktowej
linearyzacji uøytkownik moøe przeprowa-
dzaÊ na miejscu dostrojenie systemu, ktÛ-
re uwzglÍdnia indywidualne warunki za-
budowy czujnika.

Elektronika wspÛ≥pracujπca
DT6100

Kontroler DT6100 zamkniÍty jest
w szczelnej obudowie z elektronikπ i zasi-
lany jednym z podanych napiÍÊ: 24 VDC,
+-15 VDC lub 9-36 VDC. Wyjúciem uøy-
tecznym jest sygna≥ analogowy z zakresu 0
do 10 V.

Podane w danych technicznych wartoúci
obowiπzujπ dla przewodnikÛw elektrycz-
nych (metale) jako materia≥ odniesienia,

przy temperaturze otoczenia 20oC i d≥ugo-
úci kabla czujnika 1 m.

Szybka wymiana czujnika 
bez kalibracji

Opracowana specjalnie przez MicroEp-
silon pojemnoúciowa metoda pomiaru po-
zwala na szybkπ, trwajπcπ kilka sekund

styczeÒ 2007
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System capaNCDT 6100 jest kalibrowany
u wytwÛrcy dla obiektÛw metalowych (wyjúcie
0 ñ 10 V). Nominalna charakterystyka liniowa
moøe byÊ optymalizowana przez uøytkowni-
ka w trudnych warunkach zabudowy poprzez
potencjometr punktu zerowego i wzmocnie-
nia. Regulacja nastÍpuje w dwÛch punktach
dystansu (punkt zerowy i koniec zakresu po-
miarowego), ktÛre sπ podane jako punkty od-
niesienia.

Linearyzacja i kalibracjaRys. 4. 
Graficzne zobrazowanie przy-
k≥adÛw pomiarowych: 
1 ñ wibracje, wychylenie, luz,

drgania, rÛwnomiernoúÊ
biegu wa≥ka obrotowego; 

2 ñ przesuniÍcie, droga, pozy-
cja, wyd≥uøenie; 

3 ñ wygiÍcie, odkszta≥cenie,
falistoúÊ, przechylenie; 

4 ñ wymiary, tolerancje wy-
miarowe, sortowanie, roz-
poznawanie detali; 

5 ñ udary, odkszta≥cenie, osio-
we drgania; 

6 ñ kontrola jakoúci procesu,
sprawdzanie wymiarÛw

Rys. 5. Dociskowe mocowanie czujnika pojemno-
úciowego

Rys. 6. Zaciskowe mocowanie czujnika pojemno-
úciowego

Rys. 7. Czujniki pojemnoúciowe capaNCDT

Rys. 8. Czujniki pojemnoúciowe capaNCDT6100 

Rys. 9. Czujniki pojemnoúciowe capaNCDT620
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wymianÍ czujnika. Jest to moøliwe dla rÛø-
nych zakresÛw pomiarowych i dotyczy
takøe poszczegÛlnych kontrolerÛw syste-
mu capaNCDT.

Wymiana czujnika moøe nastπpiÊ w czasie
poniøej 5 sekund, bez potrzeby wykonywa-
nia czasoch≥onnej kalibracji i linearyzacji.

Montaø czujnika

Wszystkie czujniki mogπ byÊ instalowa-
ne zarÛwno jako wolnostojπce, jak i do
czo≥a. Zamocowanie nastÍpuje poprzez za-
ciúniÍcie lub dociúniÍcie. Oba sposoby mo-
cowania pokazujπ rysunki 5 i 6.

Bezstykowe uziemienie obiektu
pomiarowego

W wielu zastosowaniach uziemienie
mierzonego obiektu okazuje siÍ trudne lub

wrÍcz niemoøliwe. Inaczej niø w istniejπ-
cych rozwiπzaniach, przy zastosowaniu
dwÛch synchronizowanych czujnikÛw
i kontrolerÛw mierzony obiekt nie musi
byÊ uziemiany. Poniøej pokazano zasadÍ
synchronizacji dwÛch czujnikÛw, ktÛre
mierzπ odleg≥oúÊ do walca. Poniewaø czuj-
niki sπ powiπzane unikalnπ metodπ syn-
chronizacji firmy Micro-Epsilon, uziemie-
nie walca nie jest wymagane.

Czujniki sπ zbudowane jako kondensa-
tory z pierúcieniem ochronnym. Pod≥πcza-
ne sπ do wspÛ≥pracujπcej elektroniki ka-
blem wspÛ≥osiowym 3-øy≥owym o d≥ugo-
úci 1 m. Wszystkie czujniki w obrÍbie
standardowej czu≥oúci pomiarowej 0,5 do
1% moøna wymieniaÊ bez przeprowadza-
nia kalibracji. Czujniki specjalne dla indy-
widualnych obiektÛw pomiarowych sπ
przygotowywane na zamÛwienie do indy-
widualnego zastosowania. 

Kabel czujnika

Czujnik i elektronika przedwzmacniacza
sπ po≥πczone specjalnym podwÛjnie ekra-
nowanym kablem o d≥ugoúci 1 m. DostÍp-
ne sπ cztery rodzaje kabli: dwa z wtyczkπ
prostπ i dwa z wtyczkπ kπtowπ.

Zalety

ï bezstykowy pomiar,
ï bardzo duøa stabilnoúÊ temperaturowa,
ï rozwiπzanie trzyelektrodowe i aktywny

pierúcieÒ ochronny,
ï powtarzalnoúÊ w zakresie nanometrÛw,
ï nadaje siÍ do wszystkich przewodzπcych

materia≥Ûw,
ï ≥atwoúÊ obs≥ugi.

Wady

Pojemnoúciowe czujniki wymagajπ czy-
stego otoczenia. Smar, kurz, brud, woda
lub inne dielektryczne materia≥y w szcze-
linie czujnika mogπ zafa≥szowaÊ wynik
pomiaru.

Przyk≥adowe aplikacje czujnika
pojemnoúciowego

Badanie deformacji tarcz hamulcowych
z uwagi na koniecznoúÊ bezstykowego po-
miaru, naraøenie czujnika na wysokπ tem-
peraturÍ (tarcza osiπga 600oC) i wysokie
obroty jest trudne, szczegÛlnie z dok≥adno-
úciπ siÍgajπcπ pojedynczych mikronÛw.
We wskazanej aplikacji uzyskano linio-
woúÊ ±4µm w zakresie pomiarowym
2 mm, a rozdzielczoúÊ dynamicznie osiπ-
gnÍ≥a 0,4 µm przy zapewnieniu wysokiego
pasma pomiarowego siÍgajπcego 6 kHz.

Zastosowano dwa czujniki S600-2 o za-
kresie 2mm, 31/2 cyfrowy wskaünik z dwo-
ma demodulatorami, przedwzmacniaczami
i generatorem oraz obudowÍ z zasilaczem
i okablowaniem. Jest to przyk≥ad synchro-
nizacji dwÛch czujnikÛw bez koniecznoúci
uziemiania mierzonego obiektu.

Czujniki pojemnoúciowe z serii S600 na
zakres 1 mm wykorzystano w produkcji
maszyny fotolitograficznej ASML do po-
zycjonowania lustra skracajπcego drogÍ
optycznπ. Uøyte czujniki pozwalajπ na
osiπganie rozdzielczoúci 5 nm (nanome-
trÛw) przy reprodukowalnoúci 15 nm i li-
niowoúci 100 nm.

Witold Ober

Autor jest w≥aúcicielem

firmy Wobit
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ï Zakresy pomiarowe: 0,05/0,2/0,5/1/2/3/
5/10 mm,

ï liniowoúÊ:≤±0,2% zakresu,
ï rozdzielczoúÊ: do 0,004% zakresu (statycz-

nie),
ï czÍstotliwoúÊ graniczna: 6 kHz (-3dB),
ï zakres temperatur pracy czujnika: -50 do

200oC,
ï stabilnoúÊ temperaturowa: 

±0,03 do ±0,17 µm/oC,
ï sygna≥ wyjúciowy: 0.. 10 VDC,
ï materia≥ obiektu: dowolny materia≥ (nieko-

niecznie przewodnik).

SkrÛcone dane techniczne
capaNCDT620

Rys. 10. Stanowisko pomiarowe do badania tarcz
hamulcowych

Rys. 11. Pozycjonowanie lustra HDM w maszynie
fotolitograficznej

ï Zakresy pomiarowe: 0,2/0,5/1/2/3/5/10 mm,
ï liniowoúÊ standard:≤±0,3% zakresu,
ï liniowoúÊ kalibrowana:≤±0,1% zakresu,
ï rozdzielczoúÊ: 0,02% zakresu,
ï czÍstotliwoúÊ graniczna: 2 kHz (-3dB),
ï zakres temperatur pracy czujnika: -50 do

150oC,
ï stabilnoúÊ temperaturowa czujnika: 0,01%

zakresu/oC,
ï sygna≥ wyjúciowy: 0.. 10VDC,
ï materia≥ obiektu: dowolny przewodnik.

SkrÛcone dane techniczne
capaNCDT6100
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