
  

Givare för hastighet och varvtal

● Induktiv linjär hastighetsgivare (LVT)
● Tachometergenerator

- DC
- AC

● Pulsgivare
- Optiska
  - Läsgaffel + hålskiva
  - Reflexdetektor + axel/rotor med markering
    (alt. ”Laser-tachometer”)
  - Stroboskop
- Induktiva
- Halleffektgivare



  

Givare för hastighet och varvtal

● Induktiv linjär hastighetsgivare
- Linear Velocity Transducer (LVT)
- Utnyttjar induktionslagen
- Måste ha två motsatt lindade spolar



  

Givare för hastighet och varvtal

● Tachometergenerator för likspänning
- Vanlig likströmsmaskin
- Stator med permanentmagneter
- Inducerade emk:n i rotorn proportionell
  mot varvtalet
- Mätningar upp till 2000 rpm

http://www.electrical-engineering-assignment.com/tachometer-generators

http://www.electrical-engineering-assignment.com/tachometer-generators


  

Givare för hastighet och varvtal

● Tachometergenerator för växelspänning
- Rotor med permanentmagneter
- Stator med 2 – 48 poler
- Mätningar från 100 upp till 3000 rpm
- Emk:n proportionellt mot varvtalet (obelastat)



  

Givare för hastighet och varvtal

● Läsgaffel (2-detektors) med hålskiva

http://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/feb/using-infrared-technology-for-sensing

http://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/feb/using-infrared-technology-for-sensing


  

Givare för hastighet och varvtal

● Reflexdetektor och ”märkt” rotor

http://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/products/keisoku/revo/lg9200.html

http://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/products/keisoku/revo/lg9200.html


  

Givare för hastighet och varvtal

● Laser-tachometer
- Samma som reflexdetektor



  

Givare för hastighet och varvtal

● Stroboskop
- Utnyttjar vikningseffekten med blinkande lampa



  

Givare för hastighet och varvtal

● Induktiv pulsgivare
- Genererar pulser 
- Pulsfrekvensen proportionell mot varvtalet
- Låg frekvens ==> liten amplitud (nackdel)



  

Givare för hastighet och varvtal

● Hallgivare
- Amplituden oberoende av frekvensen
  (jfr induktiva pulsgivare)



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Kraft: Drag-, tryck- eller skjuvkraft
- Enhet: N

● Spänning (mekanisk)
- Enhet: N/m²

● Tryck (i vätskor och gaser)
- Enhet: N/m²

● Moment(vridmoment)
- Enhet: Nm



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Kraft, spänning och töjning
- Dragkraft påverkande en metallbit (t.ex.): Hookes lag

E = Elasticitetsmodulen 



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Spänning och töjning
- Inför x- och y-axlar. 

x

y



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Spänning och töjning
- Inför fler detaljer: Tvåaxlig spänning (Poissons konstant!)

x

y



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Spänning och töjning
- Isotropiskt (”lika i alla riktningar”) material ger



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Skjuvning
- Skjuvspänningen  = skjuvkraft per areaenhet
- Skjuvtöjningen  = ”tvärförskjutning” per längdenhet



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Skjuvmodulen G
- Motsvarigheten till elasticitetsmodulen E
  fast för skjuvkrafter istället för normalkrafter

Det går att visa att

där  är Poissons konstant



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Samband mellan normal- och skjuvspänningar



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Härledning: Kraftjämvikter i de ”sneda” lederna

dA

dA cos 

dA sin 

Areor markerade



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Grafisk framställning: Mohr's cirkel



  

Givare för kraft / moment / tryck

● I tre dimensioner blir det tre Mohr-cirklar



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Spänningstensorn 
- Symmetrisk matris som representerar 3-axligt spänningstillstånd

Spänningstensorn

Töjningstensorn

http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/fibre_composites/lamina_loading.php

http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/fibre_composites/lamina_loading.php


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Kraftgivare
- Balklastcell

- Ringlastcell för krafter 1-10 MN

http://www.omega.com/pptst/LC509.html

http://haehne.de/en/products/ring-force-sensors

http://www.omega.com/pptst/LC509.html
http://haehne.de/en/products/ring-force-sensors


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Kraftgivare
- Lastcell med membran

- Givare i form av mätrulle (anv. i pappersbruk t.ex.)
http://www.hellotrade.com/meme-systeme/force-sensor.html

http://haehne.de/en/products/measuring-rolls

Mätområde: 0.3 – 30 kN

http://www.hellotrade.com/meme-systeme/force-sensor.html
http://haehne.de/en/products/measuring-rolls


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Tryckgivare
- Bourdonrör

- Aneroid

http://se.dreamstime.com/arkivfoto-bourdonr%C3%B6r-image14328950

http://www.grossmont.edu/judd.curran/outline2.htm

http://www.omega.com/literature/transactions/volume3/pressure.html

http://se.dreamstime.com/arkivfoto-bourdonr%C3%B6r-image14328950
http://www.grossmont.edu/judd.curran/outline2.htm
http://www.omega.com/literature/transactions/volume3/pressure.html


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Tryckgivare
- Trådtöjningsgivarbaserade

http://www.instrumentationtoolbox.com/2011/02/electrical-pressure-sensors-used-in.html#axzz2sk6uZzdf

http://www.omega.com/literature/transactions/volume3/pressure.html

http://www.instrumentationtoolbox.com/2011/02/electrical-pressure-sensors-used-in.html#axzz2sk6uZzdf
http://www.omega.com/literature/transactions/volume3/pressure.html


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Tryckgivare
- Piezoresistiva

http://www.pressuresensorsuppliers.com/Piezoresistive-Pressure-Sensor.html

http://www.pressuresensorsuppliers.com/Piezoresistive-Pressure-Sensor.html


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Tryckgivare
- Kapacitiva

http://www.omega.com/literature/transactions/volume3/pressure.html

http://www.omega.com/literature/transactions/volume3/pressure.html


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Tryckgivare
- Magnetoelastiska

http://www.jscimedcentral.com/Biotechnology/Articles/biotechnology-1-1007.php



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Tryckgivare
- Halleffektbaserade: NOSHOK 630-serien

http://www.chesterpaul.com/pdf/noshok/NOSHOK_Transducer_Catalog.pdf

http://www.chesterpaul.com/pdf/noshok/NOSHOK_Transducer_Catalog.pdf


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Tryckgivare
- LVDT-baserade

http://www.instrumentationtoolbox.com/2011/02/linear-variable-differential.html#axzz2sk6uZzdf

http://www.sensorland.com/HowPage095.html

http://www.flowcontrolnetwork.com/articles/linear-position-sensors-take-a-new-line

http://www.instrumentationtoolbox.com/2011/02/linear-variable-differential.html#axzz2sk6uZzdf
http://www.sensorland.com/HowPage095.html
http://www.flowcontrolnetwork.com/articles/linear-position-sensors-take-a-new-line


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Kraftgivare
- Pressduktor: Två korslagda spolar för mimimalt gemensamt flöde
- Vid mekanisk belastning ökar kopplingen mellan spolarnas flöden
- Används bl.a. för mätning av dragkrafter (1-60 MN) i bandvalsverk

http://store.advanceops.ca/products/37369u http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=34282

http://store.advanceops.ca/products/37369u
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=34282


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Piezoelektriska kraftgivare
- Ämnen: Kvarts, turmalin, bariumtitanat

http://machinedesign.com/sensors/sensor-sense-piezoelectric-force-sensors

http://www.hbm.com/en/menu/tips-tricks/force-measurement/strain-gauges-or-piezoelectric-sensors-a-comparison/

http://machinedesign.com/sensors/sensor-sense-piezoelectric-force-sensors
http://www.hbm.com/en/menu/tips-tricks/force-measurement/strain-gauges-or-piezoelectric-sensors-a-comparison/


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Piezoelektriska kraftgivare
- Kompressionsmätning eller skjuvningsmätning

http://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/whats_new/SV_rpt/SV_1/sv1.htm

http://www.applied-piezo.com/about/piezo-sensor.php

”Knacksensor” för motor

http://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/whats_new/SV_rpt/SV_1/sv1.htm
http://www.applied-piezo.com/about/piezo-sensor.php


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Piezoelektriska kraftgivare
- Ekvivalentschema (modell) för en piezoelektrisk givare

http://www.findmems.com/wikimems-learn/piezoelectric-sensor

Överföringsfunktionen för kretsen är

Väsentligen högpassfilter (eg. bandpassfilter)
Problem: Givarsignalen går mot 0 efter ett tag
(Lågfrekvensförstärkningen = 0)

Typisk amplitudkurva (från kraft till utsignal).
Resonanstoppen är mekaniskt betingad

http://www.findmems.com/wikimems-learn/piezoelectric-sensor


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Piezoelektriska kraftgivare
- Laddningsförstärkare för förbättrade lågfrekvensegenskaper

http://www.freepatentsonline.com/6886411.html

http://www.freepatentsonline.com/6886411.html


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Momentgivare
- Mätning via torsionen



http://blog.rw-america.com/blog/bid/246460/A-Quick-Refresher-on-Converting-Coupling-Torsional-Stiffness

http://blog.rw-america.com/blog/bid/246460/A-Quick-Refresher-on-Converting-Coupling-Torsional-Stiffness


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Momentgivare
- Polära yttröghetsmomentet

d

Ex.: Polära yttröghetsmomentet för en cirkel
       med rotationsaxel genom centrumx

där D är tvärsnittets område och

r är avståndet till rotationscentrum



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Momentgivare
- Applicering av trådtöjningsgivarna

http://www.appmeas.co.uk/torque-transducers-and-torque-sensors.html

Momentgivare med trådlös
kommunikation

http://www.appmeas.co.uk/torque-transducers-and-torque-sensors.html


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Momentgivare
- Trådtöjningsgivare klistrad med vinkel  på axel

l

s


s +s b



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Momentgivare
- Trådtöjningsgivare klistrad med vinkel  på axel

l

s


s +s b



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Momentgivare
- Trådtöjningsgivare klistrad med vinkel  på axel

l

s


s +s b

Detta innebär att man väljer 



  

Givare för kraft / moment / tryck

● Momentgivare
- Momentmätning baserad på IR-laser

http://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/ECC998CE82FE3801C125758300448E97?OpenDocument

Speciella läsgafflar

http://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/ECC998CE82FE3801C125758300448E97?OpenDocument


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Momentgivare
- Momentmätning baserad på magnetoelasticitet
  Typ 1: Permeabilitetsbaserad givare 
     – Torduktorn (ABB) US Patent 6532832

Liknande princip som den
tidigare nämnda pressduktorn. 

Exempel på användning: 
Valsverksspindlar, axlar
fartygspropellrar etc.

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=1&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=6532832.PN.&OS=PN/6532832&RS=PN/6532832


  

Givare för kraft / moment / tryck

● Momentgivare
- Momentmätning baserad på magnetoelasticitet
  Typ 2: ”Polariserade band” - Förmagnetiserade
  band vars fält avkänns med magnetfältsgivare 

http://www.magcanica.com/torque.html

http://www.magcanica.com/torque.html


  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- Väsentligen samma sak men seismiska
  givare kan också användas för mätning av
  hastighet och svängningsväg.
- Exempel på äldre varianter av seismografer (Kina)

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-fungerar-en-seismograf
http://no.wikipedia.org/wiki/Seismograf

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-fungerar-en-seismograf
http://no.wikipedia.org/wiki/Seismograf


  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- Grundprincip för seismiska givare: Trög massa

http://visual.merriam-webster.com/earth/geology/earthquake/seismographs_1.php

http://geoalliance.asu.edu/azga/

http://visual.merriam-webster.com/earth/geology/earthquake/seismographs_1.php
http://geoalliance.asu.edu/azga/


  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- Dynamiken hos seismiska givare: Kraftbalans ger

h+x = Absoluta rörelsen hos massan m
x =  Relativa rörelsen hos massan m
c =  Dämpkonstanten [Ns/m]

k =  Fjäderkonstanten [N/m]

0

x
0

x

0

x

0

h

0

h

0

h

http://lpsa.swarthmore.edu/Systems/MechTranslating/TransMechSysModel.html

http://lpsa.swarthmore.edu/Systems/MechTranslating/TransMechSysModel.html


  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- Överföringsfunktionen från h till x blir

0

x
0

x

0

x

0

h

0

h

0

h

http://lpsa.swarthmore.edu/Systems/MechTranslating/TransMechSysModel.html

http://lpsa.swarthmore.edu/Systems/MechTranslating/TransMechSysModel.html


  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- Överföringsfunktionen från h till x kan skrivas

där



  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- Bodediagrammet för G(s) visas nedan då



  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- Mätning av x ger en vägkännande givare med
  amplitudfunktionen (”förstärkningen”): 

Detta motsvarar övre kurvorna i bodediagrammet
på föregående bild. För  = 0.5-0.7 så är 



  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
 

- Mätning av hastigheten dx/dt ger istället en
  hastighetskännande givare. Överföringsfunktionen
  blir samma från dh/dt till dx/dt som från h till x,
  nämligen G(s):



  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
 

- För att mäta accelerationen kan en
   lägesgivare utnyttjas för att mäta x.
   Överföringen från accelerationen
   till x kan skrivas

Överföringsfunktionen för denna
accelerationskännande givare blir alltså



  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- Bodediagrammet för G(s)/s² visas nedan då  



  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
 

- En vägkännande givare fungerar bäst
  för höga frekvenser

- En accelerationskännande givare fungerar
  bäst för låga frekvenser
  
  



  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- Funktionen hos en piezoelektrisk accelerometer
 

  

http://www.pcb.com/techsupport/tech_accel.aspx#.UwOiaqGCQTg

http://www.pcb.com/techsupport/tech_accel.aspx#.UwOiaqGCQTg


  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- Varianter av piezoelektriska accelerometrar
 

  

http://www.pcb.com/techsupport/tech_accel.aspx#.UwOiaqGCQTg

Kompressionsvarianter

Flexibilitetsvariant

Skjuvvariant

http://www.pcb.com/techsupport/tech_accel.aspx#.UwOiaqGCQTg


  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- 3-axlig accelerometer: LIS3DH
- Används i Iphone och liknande
- Ger 16 bitars digital utsignal (I2C eller SPI seriellt ut)
- Pris (mars 2014): Under 30 kr
 

  

http://uk.farnell.com/stmicroelectronics/lis3dh/accelerometer-mems-3axis-16lga/dp/1872923

http://uk.farnell.com/stmicroelectronics/lis3dh/accelerometer-mems-3axis-16lga/dp/1872923


  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- 3-axlig accelerometer: LIS3DL
  Blockdiagram och ”pin connection”
  

http://uk.farnell.com/stmicroelectronics/lis3dh/accelerometer-mems-3axis-16lga/dp/1872923

http://uk.farnell.com/stmicroelectronics/lis3dh/accelerometer-mems-3axis-16lga/dp/1872923


  

Givare för acceleration

● Accelerometrar och seismiska givare
- Induktiv typ av seismisk givare: Geofonen

http://www.geophone.com/content.asp?Pageid=16

http://www.made-in-china.com/showroom/greatcork/product-detailDlExYtfMunSy/China-Geophone-20DC-.html

http://micromachine.stanford.edu/projects/geophones/GeophoneResearch.html

http://www.geophone.com/content.asp?Pageid=16
http://www.made-in-china.com/showroom/greatcork/product-detailDlExYtfMunSy/China-Geophone-20DC-.html
http://micromachine.stanford.edu/projects/geophones/GeophoneResearch.html


  

Givare för flöde

● Volymsflöde
- Turbinhjulsmätare (propellermätare)
- Svävkroppsmätare (rotameter)
- Venturirör
- Pitotrör
- Strypflänsmätare
- Vortexmätare
- Deplacementmätare
- Varmtrådsanemometer
- Induktiv flödesgivare

● Massflöde
- Coriolismassflödesmätare
- Termisk massflödesmätare



  

Givare för flöde

● Turbinhjulsmätare



  

Givare för flöde

● Svävkroppsmätare



  

Givare för flöde

● Fysikalisk bakgrund till många flödesgivare:
Bernoullis ekvation (gäller längs en viss strömlinje):

http://www.teachengineering.org/view_lesson.php?url=collection/cub_/lessons/cub_bernoulli/cub_bernoulli_lesson01.xml

Gäller för inkompressibla
fluider (vätskor) med låg
viskositet  (inte sirap t.ex.) 

http://www.teachengineering.org/view_lesson.php?url=collection/cub_/lessons/cub_bernoulli/cub_bernoulli_lesson01.xml


  

Givare för flöde

● Venturirör
- Bernoullis ekvation och kontinuitetsekvationen ger



  

Givare för flöde

● Venturirör (forts.)
- Eftersom h1 = h2 kan volymsflödet q beräknas enligt 



  

Givare för flöde

● Pitotrör
- Flödet q proportionellt mot flödets hastighet v
  vilken i sin tur beror olinjärt av tryckdifferensen:



  

Givare för flöde

● Strypflänsmätare
- Baserad på tryckdifferens



  

Givare för flöde

● Andra liknande flödesmätare
- Varianter av tryckdifferensbaserade givare

http://link.springer.com.ludwig.lub.lu.se/book/10.1007/978-1-4419-6466-3/page/1
(s. 416)

Avsmalning Porös plugg

http://link.springer.com.ludwig.lub.lu.se/book/10.1007/978-1-4419-6466-3/page/1


  

Givare för flöde

● Vortexmätare
- Flödet proportionellt mot ”virvlar per tidsenhet”

http://www.instrumart.com/pages/230/vortex-shedding-flow-meters

http://www.instrumart.com/pages/230/vortex-shedding-flow-meters


  

Givare för flöde

● Deplacementmätare
- Mäter genomsläppt volym (både gas och vätska)

http://www.ukflowtechnik.com/product/or-series-oval-gear-positive-displacement-flow-meters-in-polypropylene-or-pvdf

http://www.ukflowtechnik.com/product/or-series-oval-gear-positive-displacement-flow-meters-in-polypropylene-or-pvdf


  

Givare för flöde

● Varmtrådsanemometer
- Mäter flödet via trådens temperatursänkning

http://www.ambientweather.com/exex407123nist.html

http://link.springer.com.ludwig.lub.lu.se/book/10.1007/978-1-4419-6466-3/page/1
(s. 420)

http://www.ambientweather.com/exex407123nist.html
http://link.springer.com.ludwig.lub.lu.se/book/10.1007/978-1-4419-6466-3/page/1


  

Givare för flöde

● Induktiv flödesmätare (e = vBd, d innerdiam.)
- Typisk användning: Vattenflödesmätare (här på ett bryggeri)

https://buildingsfieldtest.nrel.gov/magnetic_flow_meter

https://buildingsfieldtest.nrel.gov/magnetic_flow_meter


  

Givare för flöde

● Massflödesmätare: Coriolisbaserad
- U-formad skänkel som oscillerar med viss frekvens
- Corioliskraftens påverkan ökar med ökat massflöde

https://www.alicat.com/technical-information/types-of-gas-mass-flow-meters/

https://www.alicat.com/technical-information/types-of-gas-mass-flow-meters/


  

Givare för flöde

● Massflödesmätare: Termisk
- Samma idé som varmtrådsanemometern
  men fluiden har inte direktkontakt med värmeslingorna

http://www.universalsemiconductor.com/Mems.htm

http://www.universalsemiconductor.com/Mems.htm
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