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Zasadniczą częścią optoelektrycznych 
impulsatorów obrotowych jest 
płytka kodowa zamocowana na 
ułożyskowanym wałku. 
Wzorzec kodu zostaje utworzony 
na płytce, która jest zamontowana 
na wałku. Dzięki temu można 
wyprodukować enkoder z dowolną 
liczbą impulsów o najkrótszych 
możliwych czasach przebiegu.

Pozycję płytki kodowej odczytuje 
się przy pomocy fotodiod oświet- 

lonych przez diodę świecącą. W ce-
lu zapewnienia dokładności odczytu 
wymagane jest, aby szerokość stałe-
go otworu wzorcowego odpowiada-
ła szerokości linii na płytce kodowej. 
Szerokość otworu zmniejszałaby się 
więc wraz ze zwiększaniem się po-
działki, a więc w impulsatorach o du-
żej rozdzielczości dawałoby to mniej-
szą siłę sygnału. Można tego jednak 
uniknąć w prosty sposób. Układa się 
liczne otwory wzorcowe obok siebie 
tak, aby odległość między otworami 
odpowiadała okresowi podziałki. Po-
woduje to, że cała powierzchnia foto-
diody zostaje pokryta wzorcem kodu. 
Siła sygnału staje się wtedy niezależ-
na od podziałki. 

Cztery takie grupy wzorcowe ukła-
da się na czterech różnych fotodio-
dach. Linie każdej grupy wzorcowej 
są przesunięte w stosunku do linii 
poprzedniej grupy o ćwierć okresu. 
Cztery fotodiody wytwarzają przez to 
sygnały sinusoidalne, przesunięte fa-
zowo w stosunku do siebie o 90º. Gdy 
obraca się płytkę kodową, to widzi 
się światło wpadające przez cztery 
pola, jako obracające się pole świetl-
ne. W ten sposób powstał mechanizm 
optyczny, którego przełożenie odpo-
wiada rozdzielczości impulsatora

Najprostszy sposób dalszej obrób-
ki sygnałów polega na tym, że sygnały       
z fotodiody przesunięte o 180º przesy-
ła się następnie do komparatora, któ-
ry wytwarza na wyjściu sygnał prosto-
kątny. Obydwa otrzymane w ten spo-
sób sygnały prostokątne są przesunięte 
w fazie o 90º. Umożliwia to odczytanie 
kierunku rotacji wałka impulsatora. Sy-
gnały impulsatora można podłączyć do 
licznika obrotów w przód/w tył, a je-

go logiczna część wytwarza w zależ-
ności od potrzeb jeden, dwa lub czte-
ry impulsy obliczeniowe na cykl. Mó-
wi się wtedy o stosowaniu 1-krotnego, 
2-krotnego lub 4-krotnego mnożenia. 
Impulsator o rozdzielczości 2500 mo-
że więc wytwarzać wartość pomiaro-
wą o rozdzielczości 2500, 5000 lub 
10 000 na obrót. 

W licznych zastosowaniach po-
trzebny jest jeden impuls odniesienia 
na jeden obrót. Szerokość impulsu 
nie może wynosić więcej niż ćwierć 
okresu wzorca przyrostowego, aby 
również przy 4-krotnym mnożeniu 
doliczyć do właściwej wartości ką-
towej, gdy system był bez napięcia. 
Tak jak przy odczycie wzorca przyros- 
towego, otwór wzorcowy musi być 
węższy przy większej rozdzielczości, 
co w następstwie daje mniejszą am-
plitudę sygnału. 

Przy dokładniejszej obróbce sygna-
łu można wykorzystać fakt, że sygna-
ły z fotodiody są sinusoidalne, a wte-
dy uzyskuje się poprzez interpolację 
wyższą rozdzielczość. Stosowana jest 
2-krotna, 5-krotna lub 10-krotna in-
terpolacja, jednakże spotyka się rów-
nież impulsatory z rozdzielczością 
nawet 100-krotną. 

W miernikach podających wartość 
absolutną ponownie występuje pro-
blem, że wyższa rozdzielczość po-
woduje mniejsze natężenie sygnału, 
przy czym jednak nie można zastoso-
wać żadnego z rozwiązań, które poda-
liśmy dla sygnału przyrostowego czy 
dla impulsu odniesienia. W impulsato-
rach do 10 bitów o rozdzielczości 1024 
można dla każdego bitu w kodzie wy-
konać jeden prosty otwór odniesienia.                
W impulsatorach o wyższej rozdziel-
czości trzeba szukać innych rozwiązań, 
takich, jak porównywanie wzorców ko-
dowanych z przyrostowymi.

W następnym artykule przedstawimy 
zagadnienia związane z mechaniką en-
koderów.



TERM
ul. Opolska 22

41-500 Chorzów
www.enkodery.com.pl

Szkoła enkoderów – część II 

Optyka enkoderów

re
kl
am
a


