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Nowa generacja wieloobrotowych 
enkoderów absolutnych firmy „Hübner 
Elektromaschinen GmbH” jest już 
dostępna na rynku. Aplikacje, 
w których oprócz określania aktualnej 
pozycji konieczne jest zliczanie 
obrotów, wyposażane są 
w wieloobrotowe enkodery absolutne. 
Możemy wyróżnić dwie metody 
zliczania obrotów w enkoderze 
absolutnym. Pierwsza metoda opiera 
się o przekładnię mechaniczną, a druga 
metoda polega na zastosowaniu 
specjalnego układu elektronicznego. 

Przekładnia mechaniczna jest podatna 
na uszkodzenia, ponadto ogranicza 

prędkość obrotową i po pewnym czasie 
może wymagać naprawy lub wymiany. 
Układ zliczający obroty jest bardziej nie-
zawodny od przekładni mechanicznej, 
jednak co pewien czas wymaga wymia-
ny baterii zasilającej. 

Firma „Hübner Elektromaschinen 
GmbH” – światowy lider w produkcji 
przetworników obrotu – opatentowała 
rozwiązanie, które nie wymaga zasto-
sowania przekładni oraz układu zlicza-
jącego. Nowe wieloobrotowe enkodery 
absolutne wyposażone są w mikrogene-
rator, którego zadaniem jest wytwarza-
nie napięcia zasilającego układ zliczają-
cy obroty. Konstrukcja układu jest prosta 
– napięcie wytwarzane jest w momencie, 
gdy enkoder zaczyna się obracać. Do za-
let takiego rozwiązania możemy zaliczyć 
– solidną budowę, trwałość, odporność 
na działanie pola magnetycznego i tem-
peratury. Poniższy rysunek przedstawia 
schemat mikrogeneratora:

4 i 5 – magnesy
6 – dysk kodowy enkodera
7 – mocowanie sprężyny 

Mikrogenerator składa się z cewki (1), 
w której znajduje się namagnesowana 
sprężyna (2), umieszczona w plastiko-
wej obudowie (3). Para magnesów (4, 5) 
na stałe przymocowana do obracające-
go się dysku kodowego (6), znajduje się  
w niewielkiej odległości od sprężyny. 
Gdy enkoder zaczyna się obracać, para 
magnesów i sprężyna zaczynają na sie-
bie oddziaływać. Działanie mikrogene-
ratora oparte jest na zjawisku Halla. Po-
wstały tutaj strumień indukcji magne-
tycznej „zamieniany” jest na napięcie, 
które zasila układ zliczający obroty. 

 

Podsumowując, nowy wieloobrotowy 
enkoder absolutny bez przekładni i bate-
rii charakteryzuje się:
 nieograniczonym czasem pracy;
 możliwością pracy przy dużych pręd-

kościach obrotowych;
 solidną obudową;
 odpornością na zakłócenia;
 rozdzielczością do 29 bitów;
 różnorodnością używanych interfej-

sów: Profibus, SSI, CANopen;
 dostępnością w wykonaniach przeciw-

wybuchowych;
 dostępnością kombinacji kilku enko-

derów w jednej obudowie;
 sygnałami HTL i TTL jako opcja.

Serdecznie zapraszamy na nasze stro-
ny internetowe:
 www.bezpieczniki.com.pl
 www.hubner.pl
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Bez przekładni i baterii 

1 – cewka
2 – namagnesowana sprężyna
3 – plastikowa obudowa 
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