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Czujniki (sensory) i układy wykonawcze
w systemach mechatronicznych

Czujniki (sensory)
Zadaniem czujników jest zbieranie informacji 

ilościowej o postaci ruchów i sił na wyjściu sys-
temu mechatronicznego.

Jako podstawę oceny ilościowej stosowana 
jest zamiana mierzonych wielkości w sygnały 
elektryczne.

Czujniki dzielone są w zależności od rodzaju 
zbieranej informacji:

- czujniki drogi
- czujniki prędkości
- czujniki zbliżeniowe
- czujniki sił
- czujniki przyśpieszeń
i sposobu jej przetwarzania:
- przetworniki
- czujniki zintegrowane
- czujniki inteligentne
Wielkość elektryczna
Człon ADC przetwarza wartość po-

miarową analogową w sygnał cyfrowy. 
Połączenie z mikrokontrolerem pozwala 
na realizację funkcji regulacji
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Rys. 4 Podstawowy system mechatroniczny 

Układy wykonawcze
Układy wykonawcze (aktory) stanowią istotny 

element systemu mechatronicznego, umoż-
liwiający aktywną korektą jego parametrów 
wejściowych. Zamykają pętlę sprzężenia zwrot-
nego, utworzoną przez układ śledzący (senso-
ry) oraz zaprogramowany 
układ logiczny (procesor) 
sterujący pracą systemu.

Jak widać z powyższe-
go schematu elementy 
wykonawcze wykonują 
pracę, a więc wymagają 
dostarczenia energii nie-
zbędnej do jej wykonania. 
Drugim ważnym czynni-
kiem jest możliwość stero-
wania nimi poprzez układ 
procesora.

Ze względu na powyż-
sze wymagania istniejące 

rozwiązania obejmują trzy podstawowe grupy:
- silniki i siłowniki elektryczne (energia elek-

tryczna)
- silniki i siłowniki pneumatyczne (ciśnienie 

gazu)
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- silniki i siłowniki hydrauliczne (ciśnienie 
cieczy) W grupie silników i siłowników elektrycz-
nych zastosowanie znalazły:

- silniki krokowe obrotowe (umożliwiają precy-
zyjny obrót o wielokrotność kąta podstawowego, 
rys. 5)

- silniki krokowe liniowe (umożliwiają precy-
zyjny ruch o wielokrotność przesunięcia pod-
stawowego, rys. 6)

- siłowniki elektromagnetyczne (umożliwiają 
ruch na długość wysuwu rdzenia, wypychanego 
przez cewkę elektryczną, rys. 7 i 8))

- napędy elektryczne liniowe (silnik elek-
tryczny w połączeniu z przekładnią śrubową 
umożliwiają realizację ruchu liniowego)

W omawianej grupie najważniejszą rolę 
odgrywają silniki krokowe obrotowe i linio-
we. Możliwość precyzyjnego ruchu stanowi 
istotne narzędzie regulacji oraz bezpośredniego 
sterowania układów mechanicznych. Silniki te 
pozwalają na realizację stosunkowo dużych sił 
i momentów obrotowych; są jednak drogie ze 
względu na układ elektroniczny, sterujący ich 
pracą.

Rys. 5 Siłownik krokowy obrotowy

Rys. 6 Siłownik krokowy liniowy

Siłowniki elektromagnetyczne znajdują 
główne zastosowanie jako elementy sterujące 
pracą układów mechanicznych (sterowanie za-
worami, sprzęgłami, przekładniami). Pozwalają 
na realizację skończonego ruchu (wypychanie 

lub wciąganie rdzenia) sterującego skrajnymi 
położeniami regulowanego układu.

Rys. 7 Siłownik elektromagnetyczny

Rys 8. Zawór elektromagnetyczny
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 Rys. 9 Napęd elektryczny liniowy

Rys. 10 Napęd elektryczny liniowy

Ostatnia z  omawianych grup obejmu-
je napędy elektryczne liniowe (rys. 9 i 10), 
bezpośrednio wykorzystywane do sterowania 
układami mechanicznymi. Precyzja ruchu oraz 
możliwość realizacji dużych sił wynika z zasto-
sowania elementu pośredniego, w postaci prze-
kładni śrubowej (zamiana ruchu obrotowego na 
liniowy). Duże przełożenie zapewnia możliwość 
realizacji dużych sił w ruchu liniowym. Rów-
nocześnie, przełożenie pozwala na precyzję 
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sterowania ruchem liniowym poprzez włączanie 
i wyłączanie silnika.

Silniki i siłowniki pneumatyczne stanowią 
jedną z najpowszechniej stosowanych grup 
elementów wykonawczych. Zwarta budowa, 
realizacja dużych sił, regulacja prędkości ruchu, 
proste sterowanie - to główne cechy elementów 
tej grupy. W ich pracy wykorzystywana jest 
energia sprężonego powietrza, uzyskiwanego 
za pośrednictwem sprężarki. Stosunkowo niskie 
ciśnienie pracy (6-7 bar) ułatwia łączenie pomię-
dzy sobą elementów instalacji. Podstawowymi 
elementami wykonawczymi są siłowniki liniowe 
i obrotowe oraz silniki pneumatyczne. Elementy 
wykonawcze pneumatyczne znajdują zastoso-
wanie nie tylko w systemach mechatronicznych 
ale również jako napęd układów mechanicz-
nych. Pneumatyczne wiertarki, szlifierki, klucze 
– to typowa grupa narzędzi stosowanych w prze-
myśle i napędzanych silnikami pneumatyczny-
mi. Również pneumatyczne siłowniki liniowe to 
podstawowy element napędowy współczesnych 
automatycznych linii produkcyjnych.

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 11 Siłowniki pneumatyczne

 

Rys. 12 Silniki pneumatyczne

Ostatnia grupa silników i siłowników hydrau-
licznych to również nie tylko elementy sterujące, 
ale przede wszystkim źródło napędu, pozwala-
jące na realizację bardzo dużych sił w układach 
mechanicznych maszyn. Występują tu elemen-
ty podobne do tych stosowanych w układach 
pneumatyki. Zmienia się jednak ich wielkość, 
ciężar i konstrukcja podłaczeń. Czynnikiem 
roboczym w układach hydraulicznych jest ciecz 
pod ciśnieniem 10-30MPa. Silniki i siłowniki hy-
drauliczne stosowane są w napędach maszyn 
budowlanych i wydobywczych, w konstrukcjach 
jezdnych, ale również jako elementy sterujące, 
wymagające dużych sił i precyzji ruchu.

 

Rys. 13 Silnik hydrauliczny

Rys. 14 Siłownik hydrauliczny

Na następnej stronie zestawienie tabela-
ryczne elementów wykonawczy, gdzie podano 
czynnik energetyczny, sterowanie, realizowane 
ruchy, realizowane siły oraz zastosowanie.
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Tabela porównawcza elementów wykonawczych

Lp. Typ elementu 
wykonawczego

Czynnik 
energetyczny
Sterowanie

Realizowane
ruchy Realizowane siły Zastosowanie

1

Silnik krokowy obrotowy

Prąd stały 6V; 
12V;24V 
Sterowanie 
elektroniczne

Obrót kątowy
skokowy
«=0.72°-90°

M=0.1 -100Ncm
Precyzyjne sterowanie 
kątowe regulatorów i 
małych mechanizmów

2

Silnik krokowy liniowy
Prąd stały 6V; 
12V; 24V 
Sterowanie 
elektroniczne

Przesuw 
liniowy 
skokowy
x=0.06-0.5mm

1-100N
Precyzyjne sterowanie 
liniowe drobnych 
elementów automatyki

3

Siłownik 
elektromechaniczny Prąd stały 6V; 

12V; 24V 
Sterowanie 
napięciowe

Do położenia 
krańcowego 1-
30mm

1-10N

Jako element 
przełączający 
pomiędzy stanami 
skrajnymi (włączniki, 
zawory)

4

Napęd elektryczny liniowy
Prąd stały 6V; 
12V; 24V 
Sterowanie 
Mechaniczne
(sprzęgło)

Dowolne 
położenie na 
prowadnicy 
100-2000mm

1-1000N
Sterowanie liniowe 
średnio obciążonych 
elementów automatyki

5

Siłownik pneumatyczny

Sprężone 
powietrze
p=0.6MPa

Do położenia 
krańcowego 1-
200mm
Regulacja 
prędkości 
ruchu

1-2000N

Sterowanie liniowe 
(skrajny ruch) średnio 
obciążonych 
elementów automatyki

6

Silnik pneumatyczny
Sprężone 
powietrze
p=0.6MPa

Prędkość 
obrotowa
1000-30000
obr/min

M=10 -200Nm

Napęd narzędzi 
pneumatycznych 
(wiertarki, młotki, 
szlifierki, klucze 
dynam.)

7

Siłownik hydrauliczny

Olej pod 
ciśnieniem
p=10-30MPa

Dowolne
położenie
wysuwu 10-
3000mm
Regulacja
prędkości
ruchu

1000N -300000N

Napęd elementów 
wykonawczych 
maszyn budowlanych
i obciążonych 
mechanizmów.
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