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47Szkoła enkoderów – część X 

Sygnały STATUS 
i +EV SENSOR
Podczas podłączania przewodów lub wtyczek do enkodera zazwyczaj korzystamy 
ze schematu połączeń. Ów schemat zawiera informacje na temat, który styk lub 
przewód odpowiedzialny jest za przesył danego sygnału. Wśród sygnałów możemy 
wyróżnić sygnały zasilające (+E Volt i 0 Volt), sygnały wyjściowe (A,B,N i A’,B’,N’) 
oraz sygnały dodatkowe. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy opisać sygnały 
zaliczane do grupy dodatkowych – STATUS i +EV SENSOR.
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Zadaniem sygnału STATUS jest infor-
mowanie użytkownika o nieprawi-

dłowościach w działaniu enkodera. Wy-
stępuje on na wyjściach typu tranzystor 
z otwartym kolektorem lub jako nadaj-
nik linii. Gdy sygnał STATUS znajdu-
je się w stanie wysokim, to wtedy może-
my mówić o braku usterek i prawidłowej 
pracy enkodera. Jeżeli nastąpi zmiana 
stanu wysokiego na niski, wtedy otrzy-
mujemy informację o wystąpieniu uster-
ki. W przypadku, gdy usterka pojawia się 
przez bardzo krótki okres czasu, sygnał 
STATUS pozostanie w stanie wysokim. 
Przekroczenie czasu trwania usterki, któ-
ry wynosi 25 ms, powoduje natychmia-
stową sygnalizację uszkodzenia. 

 

Sygnał STATUS pozwala na wykrycie 
następujących usterek:
 błąd diody LED;
 niski poziom sygnału;
 przeciążenie wewnętrzne;
 przeciążenie na wyjściu.

Każdy enkoder posiada układ optycz-
ny, w skład którego wchodzi dio-
da LED. Owa dioda zasilana jest na-
pięciem, które wskutek jej starzenia 
nie jest w stanie należycie jej zasilić 
– trzeba to napięcie zwiększać. Do te-
go celu służy układ kompensacji, który 
podwyższa napięcie zasilające. W mo-
mencie, gdy układ nie jest już w stanie 
podwyższać napięcia lub dioda przesta-
je działać, następuje sygnalizacja błędu 
diody LED. Niski poziom sygnałów                                                                           
z układu optycznego spowodowany 
jest uszkodzeniem tego układu.

Jeżeli napięcie zasilania będzie zbyt 
wysokie, np. przekroczy wymagane dla 
enkodera 5 V, to następuje sygnalizacja 
przeciążenia wewnętrznego.

Gdy na wyjściu pojawi się zbyt wysoka 
częstotliwość lub temperatura albo zbyt 
długie przewody spowodują zabloko-
wanie wyjść, wtedy mamy do czynienia                                                                              
z przeciążeniem na wyjściu. Jeśli ma-
my wyjście typu nadajnik linii lub otwar-
ty kolektor, to sygnał STATUS przecho-
dzi w stan niski, a sygnały wyjściowe        
w tzw. trzystan.

Opisany powyżej sygnał STATUS 
może być stosowany do wykrywania je-
dynie ww. usterek. Sygnał ten nie wy-
kryje innych błędów i niesprawności.

Sygnał, który jest oznaczony jako  
+EV SENSOR, występuje w niektórych 
enkoderach absolutnych. Uzyskujemy 
go poprzez połączenie mostkowe styków 
zasilających enkoder i styk zerowy 0 V. 
Powstała w ten sposób linia sygnałowa 
umożliwia kompensację spadków napię-
cia, powstałych wskutek użycia przewo-
dów. Każdy enkoder posiada informację 
na temat maksymalnej długości przewo-
dów, na których jest w stanie skompen-
sować spadki napięcia. 

Niedostosowanie się do tych zaleceń 
może poważnie zakłócić, a nawet unie-
możliwić poprawną pracę enkodera.

Serdecznie zapraszamy na nasze stro-
ny internetowe, gdzie mogą Państwo za-
sięgnąć szczegółowych informacji na te-
maty związane z enkoderami:
 www.leinelinde.pl,
 www.bezpieczniki.com.pl.
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