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Nowa	generacja	
enkoderów		
magnetycznych	HDmag	
firmy	Baumer	Hübner
Magnetyczne, bezłożyskowe, precyzyjne – tak w kilku słowach  
można scharakteryzować nową generację enkoderów magnetycznych HDmag 
firmy Baumer Hübner. Nazwa HDmag pochodzi od wykorzystanej  
w enkoderze – opartej na magnesach – metodzie pomiarowej.

Nową generację enkoderów magne-
tycznych firmy Baumer Hübner ce-

chuje:
yy duża odporność na drgania;
yy dostępne na bardzo duże średnice wa-
łów;
yy wysoka rozdzielczość w wersji inkre-
mentalnej i absolutnej;
yy wbudowana funkcja kontroli urządze-
nia.
Enkoder serii HDmag składa się z obej-

my montowanej na wale silnika – mak-
symalna średnica wynosi 740 mm – oraz 
głowicy pełniącej rolę czujnika pomia-
rowego. Wykonana z metalu obejma na 
swoim obwodzie pokryta jest magnesami, 
na których znajduje się ścieżka absolutna 
o rozdzielczości 17 bitów. Dodatkowym 
rozwiązaniem poprawiającym niezawod-
ność działania obejmy jest zastosowanie 
specjalnego bandaża ochronnego. Ponad-
to możliwe jest uzyskanie sygnału inkre-
mentalnego i sinusoidalnego w oparciu 
o przetwarzanie sygnału absolutnego. 

Nowoczesnym rozwiązaniem, zasto-
sowanym w enkoderze jest umieszcze-
nie elektroniki przetwarzającej sygnał 
wyjściowy w zamkniętym czujniku 
zewnętrznym. Wykorzystane rozwią-
zanie zapewnia ochronę przed zanie-
czyszczeniami, wstrząsami i wibracja-
mi. Duża dokładność i rozdzielczość 
w enkoderze serii HDmag są uzyskiwa-
ne dzięki przetwarzaniu sygnału FPGA  
(ang. Field-Programmable Gate Array) 
i zintegrowaniu offsetu, amplitudy i fazy. 
W ten sposób można uzyskać rozdziel-
czość rzędu 524 288 impulsów w wersji 
z wyjściem impulsowym (elektronika 
HTL/TTL), 32 768 impulsów dla wersji 
inkrementalnej z wyjściem sinusoidal-
nym oraz 17 bitów w przypadku wersji 
absolutnej. 

Uzyskiwany sygnał wyjściowy jest na 
tyle precyzyjny, że enkoder może być 
wykorzystany w bardzo trudnych wa-
runkach – przy inżynierii pojazdów lub 
w turbinach wiatrowych. Niewątpliwą 
zaletą nowych enkoderów magnetycz-
nych serii HDmag jest niewielka prze-
strzeń wokół wałka silnika, potrzebna 
do zamontowania urządzenia. Enkoder 
sprawdzi się w aplikacjach, gdzie z róż-
nych względów nie jest możliwe zamon-
towanie tradycyjnego enkodera inkre-
mentalnego lub absolutnego, zapewnia-
jąc precyzyjne i niezawodne działanie 
całego układu
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