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Czujniki położenia kątowego występują powszechnie w układach sterowania np. w silnikach spalinowych lub 

urządzeniach przemysłowych oraz w układach pomiarowych np. związanych z rejestracją ciśnienia 

indykowanego. Służą do automatycznej synchronizacji elementów układów lub do opisu zmian 

rejestrowanych wartości nie w funkcji czasu, ale w funkcji kąta obrotu. Wykorzystywane są też do wyzwalania 

synchronicznego pomiarów w celu poprawy wyników uśrednienia w dziedzinie czasu i częstotliwości, co jest 

szczególnie istotne w diagnostyce technicznej. W zależności od zastosowanego czujnika mogą być 

reprezentowane jako ciąg impulsów prostokątnych (np. czujnik Halla, optyczny enkoder inkrementalny) lub 

jako sygnał zbliżony do funkcji harmonicznej (np. czujnik indukcyjny). W wyzwalaniu synchronicznym, gdzie 

system pomiarowy reaguje na przekroczenie zadanej wartości, czujniki tego typu sprawdzają się bardzo 

dobrze. Problem natomiast występuje przy rejestracji i zapisie tego typu sygnałów w postaci dyskretnej np. do 

wyznaczenia chwilowej wartości prędkości obrotowej (przyrostu kąta w czasie), gdzie istotny wpływ na 

odwzorowanie zapisu ma częstotliwość próbkowania. W referacie przedstawiono wpływ częstotliwości 

próbkowania na dokładność wyznaczenia chwilowej wartości prędkości obrotowej dla sygnałów z optycznych 

enkoderów inkrementalnych o różnej liczbie impulsów na obrót, oraz przykład przepróbkowania sygnału 

diagnostycznego na podstawie informacji z indukcyjnego czujnika położenia wału korbowego układu 

sterowania silnika spalinowego. Przedstawiono został także opis wstępnego przetwarzania sygnałów w celu 

minimalizacji wpływu zaburzeń na wyznaczenie punktów odpowiadających kolejnym impulsom. 
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