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reklama

Szkoła enkoderów firmy LeineLinde.  
Cz. 1. Optyka

W dzisiejszym artykule rozpoczy-
namy prezentację cyklu arty-

kułów „Szkoła enkoderów”, w którym 
opisana jest budowa i działanie prze-
tworników obrotu – część pierwsza: 
Optyka.

Zasadniczą częścią enkoderów pro-
dukowanych przez firmę LeineLinde 
jest płytka kodowa zamocowana na 
dokładnie ułożyskowanym wałku. Pozy-
cję płytki kodowej odczytuje się przy 
pomocy układu fotodiod. W celu zapew-
nienia dokładności odczytu wymagane 
jest, aby szerokość stałego otworu wzor-
cowego odpowiadała szerokości linii 
na płytce kodowej. Szerokość otworu 
zmniejszałaby się zatem wraz ze zwięk-
szaniem się podziałki, a więc w enkode-
rach o dużej rozdzielczości dawałoby to 
mniejszą siłę sygnału. Aby tego uniknąć, 
układa się liczne otwory wzorcowe obok 
siebie tak, aby odległość między otwo-
rami odpowiadała okresowi podziałki. 
Powoduje to, że cała powierzchnia foto-
diody zostaje pokryta wzorcem kodu. 
Siła sygnału staje się wtedy niezależna 
od podziałki. Cztery takie grupy wzor-
cowe układa się na czterech różnych 
fotodiodach (rys. 1). Linie każdej grupy 
wzorcowej są przesunięte w stosunku 

do linii poprzedniej grupy o ćwierć 
okresu. Cztery fotodiody wytwarzają 
przez to sygnały sinusoidalne, przesu-
nięte fazowo w stosunku do siebie o 90° 
(rys. 2). Gdy obraca się płytkę kodową, 
to widzi się światło wpadające przez 
cztery pola jako obracające się pole 
świetlne (rys. 3). W ten sposób powstał 
mechanizm optyczny, którego przeło-
żenie odpowiada rozdzielczości enko-
dera. Obydwa otrzymane w ten sposób 
sygnały prostokątne są wzajemnie prze-
sunięte w fazie o 90° (rys. 4). Umożliwia 
to odczytanie kierunku rotacji wałka 
enkodera.

Czasami potrzebny jest jeden impuls 
na jeden obrót, szerokość impulsu nie 

może wynosić więcej niż ćwierć okresu 
wzorca przyrostowego, aby również przy 
4-krotnym mnożeniu doliczyć do wła-
ściwej wartości kątowej, gdy system był 
bez napięcia (rys. 5). W tym przypadku 
otwór wzorcowy musi być węższy przy 
większej rozdzielczości, co w następ-
stwie daje mniejszą amplitudę sygnału. 
Nie ma tutaj możliwości prostego doda-
nia kolejnych otworów w jednym okre-
sie podziału. Istnieje inna możliwość 
wzmocnienia sygnału. Można zaopatrzyć 
zarówno obracającą się płytkę, jak i nie-
ruchomy wzorzec odniesienia we wzory 
o różnej szerokości kresek, co powoduje, 
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że natężenie sygnału w wąskim inter-
wale odróżnia się wyraźnie od poziomu 
podłoża. Jeżeli chodzi o rozdzielczo-
ści pomiędzy 700 i 1600, to używamy 
wzoru o czterech kreskach, co daje 

sześciokrotnie wyższą amplitudę sygnału 
(rys. 6). W enkoderach absolutnych 
ponownie występuje problem, że wyższa 
rozdzielczość powoduje mniejsze natęże-
nie sygnału, przy czym jednak nie można 
zastosować żadnego z rozwiązań, które 
podaliśmy dla sygnału przyrostowego 
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czy dla impulsu odniesienia. Dla roz-
dzielczości do 10 bitów można dla każ-
dego bitu w kodzie wykonać jeden prosty 
otwór odniesienia (rys. 7).� n
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