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Resolwery firmy Tamagawa zamontowane 
w samochodzie o napędzie hybrydowym
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Chcielibyśmy Państwa poinformować, 
że firma TERM posiada w swojej 

ofercie resolwery firmy Tamagawa, które 
stosowane są głównie w serwonapędach. 
W dzisiejszym artykule przedstawiamy 
Państwu bardzo interesujące, naszym 
zdaniem, zastosowanie resolwera. Wy-
wodzący się z Japonii lider w produkcji 
nowoczesnych samochodów o napędzie 
hybrydowym montuje w ich układzie 
napędowym resolwer firmy Tamagawa. 

W skład układu napędowego samo-
chodu wchodzą silnik bezszczotkowy 
i generator. Resolwery zamontowane są 
na obydwu urządzeniach i stanowią one 
elementy układu kontrolującego pręd-
kość obrotową bezszczotkowego silnika 
elektrycznego i generatora. Odgrywają 
one kluczową rolę w hybrydowym ukła-

dzie napędowych samochodu, umożli-
wiając właściwe współdziałanie silnika 
elektrycznego ze spalinowym. 

Zastosowany resolwer działa na zasa-
dzie zmiany reluktancji (oporu magne-
tycznego), spowodowanej zmianą poło-
żenia badanego elementu ruchomego. 
Jego zadanie polega na wykrywaniu 
przesunięcia kątowego i wysyłanie sy-
gnału analogowego sin/cos do przetwor-
nika sygnału analogowego, znajdującego 
się wewnątrz elektroniki sterującej pra-
cą całego układu. W ten sposób możliwe 
jest określenie aktualnej prędkości obro-
towej oraz bieżącej pozycji silników.

Resolwer musiał spełnić bardzo wyso-
kie wymagania, m.in. niewielka średnica 
zewnętrzna, wynosząca zaledwie 25 mm, 
oraz odporność na bardzo trudne wa-
runki pracy i zmiany temperatury z za-
kresu od –55°C do +155°C. Wykonanie 
z najlepszej jakości materiałów, w połą-
czeniu z nowoczesną technologią, umoż-
liwia działanie resolwera z prędkością 
obrotową dochodzącą do 30 000 obrotów 
na minutę. Tylko naprawdę niezawodne 
urządzenia mogą być zastosowane w te-
go typu zaawansowanych układach na-
pędowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do za-
poznania się ze szczegółową ofertą firmy 
TERM, która znajduje się pod adresem 
www.term.pl. � n
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