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Aby przesyłany kablem sygnał 
z impulsatora był prawidłowo 
przekazywany do odbiornika, 
impedancja wyjściowa impulsatora 
i impedancja wejściowa odbiornika 
muszą odpowiadać impedancji kabla. 
Wtedy kabel działa jako obciążenie 
czynne i nie występują w nim odbicia 
oraz przeskoki impulsu. 
W systemie 24 V nie można 
w większości przypadków osiągnąć 
w odbiorniku takiego niskiego oporu, 
ponieważ wtedy prąd otrzymany na 
wyjściu byłby zbyt duży. 

Natomiast w systemie 5 V jest to ła-
twe do przeprowadzenia. Nie opi-

sujemy tutaj punktu wyjściowego im-
pulsatora 5 V, ponieważ dopasowa-
nie kabla nie stanowi tutaj problemu, 
a poza tym używa się standardowych 
sygnałów wg RS422. W przypadku tu-
taj omawianym impedancja wejściowa 
odbiornika w systemie 24 V jest prawie 
zawsze wyższa niż impedancja kabla,     
a więc kabel stanowi obciążenie pojem-
nościowe. Prąd narastania i prąd opada-
nia są w przeważającej mierze zależne 
od tego, jak szybko może się wytwo-
rzyć lub zredukować pojemność kabla. 
Ta pojemność zależy od typu i długo-
ści kabla. Prąd, który musi być dostar-
czony przez stopień wyjściowy, zale-
ży od następujących czynników: czę-
stotliwości sygnału, pojemności kabla, 
napięcia zasilającego, oporności stop-
nia wyjściowego i oporu odbiornika. 
Tak więc nie tylko napięcie zasilania, 
opór stopnia wyjściowego i opór od-
biornika wpływają na prąd, który nale-
ży dostarczyć ze stopnia wyjściowego. 
Ponieważ kabel staje się obciążeniem 
pojemnościowym, dlatego otrzymuje-
my prąd, który jest zależny również od 
częstotliwości sygnału, długości kabla 
i napięcia zasilającego.
 Wyróżniamy dwa typy przenoszenia 
sygnału – przenoszenie symetryczne        
i niesymetryczne. 
 Przy przenoszeniu symetrycznym 
(różnicowym) używa się sygnału i od-
wrócenia sygnału w odbiorniku, który 
wychwytuje różnicę między sygnałami. 
To rozwiązanie zapewnia skuteczne wy-
gaszanie zakłóceń. W przenoszeniu nie-

symetrycznym (single ended) jest mniej 
wejść dla odbiornika, ale wygaszanie za-
kłóceń nie jest tak skuteczne.
 Impulsatory 24 V posiadają trzy 
różne stopnie wyjściowe – wyjście             
o ograniczonym prądzie, wyjście 
PTC i wyjście LineDriver.
 Źródło o ograniczonym prądzie 
– prąd wyjścia impulsatora jest ogra-
niczony do max 19 mA, nie ma jednak 
ograniczenia prądu, gdy wyjście obni-
ża wartość prądu. Zaletą tego rozwią-
zania jest łatwe dopasowanie impedan-
cji kabla i odbiornika. 
W przypadku, gdy impedancje nie są 
niskie, otrzymuje się bardzo długi czas 
narastania.
 Stopień wyjściowy PTC – prze-
znaczony do długich kabli o dużej po-
jemności. Wyjście przy pomocy oporu 
PTC jest chronione przed krótkim zwar-
ciem. Gdy temperatura na PTC wzro-
śnie do 120°C, następuje wzrost oporu 
na PTC, a to powoduje spadek prądu 
zwarcia. Reakcję ochronną oporu PTC 
wywołuje również duży prąd obciąże-
nia. Dla wywołania reakcji PTC istotne 
znaczenie mają następujące czynniki: 
napięcie zasilające, długość kabla, czę-
stotliwość, opór odbiornika i tempera-
tura otoczenia. 
 LineDriver – posiada ochronę 
przed zwarciem w formie wbudowa-
nej ochrony termicznej. Gdy tempera-
tura w obwodzie wzrasta do 150ºC, to 
wyjścia stają się wysokooporowe. Gdy 
temperatury w obwodzie ponownie tro-
chę spadną, to wyjścia ponownie sta-
ją się aktywne. Ochrona działa podob-
nie jak w wyjściu PTC. LineDriver jest 
jednak szybszy niż obydwa pozostałe 
wyjścia i nadaje się dla wyższych czę-
stotliwości sygnału. Wyjście LineDri-
ver nie może być jednak używane przy 
tak silnym prądzie jak wyjście PTC za-
nim zadziała ochrona termiczna i dlate-
go ma mniejszy napęd kabla. 
 W następnym artykule przedstawi-
my zagadnienia związane z montażem 
enkoderów.
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