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reklama

Szkoła enkoderów firmy LeineLinde.
Cz. 2. Mechanika  
(dokładność w impulsatorach 
z wzorcami przyrostowymi)

Kontynuując cykl „Szkoła enkoderów”, mamy przyjemność 
zaprezentowania Państwu kolejnego artykułu o mechanice 

enkoderów.
Do podawania dokładności enkoderów z wzorcami przy-

rostowymi używamy pojęcia el° (stopień elektryczny). Okres 
sygnału wyjściowego odpowiada 360 el°, tzn. jeden obrót impul-
satora odpowiada 360*Nel°, gdzie N oznacza ilość impulsów 
impulsatora, która w większości przypadków zgadza się z ilością 
kresek (ppr) na płytce kodowej. Enkodery LeineLinde mają 
standardową dokładność ±50 el° (niedokładność podziałki), 
tak więc zbocza impulsu w sygnale wykazują odchylenie od 
teoretycznej pozycji kątowej co najwyżej o 50/N°. W enkode-
rze o 5000 impulsów (ppr) dokładność ±50 el° (mierzona jako 
kąt mechaniczny) odpowiada największemu dopuszczalnemu 
odchyleniu od teoretycznej pozycji 20 000 zboczy impulsu na 
wysokość 0,01° (najwyższa rozdzielczość enkodera w takim 
przypadku wynosi 360/(5000*4) = 0,018°). Odchylenie pozy-
cji kątowej może być wywołane różnymi przyczynami, na przy-
kład niewłaściwym centrowaniem płytki kodowej, która może 
nie wykazywać żadnych innych wad. Maksymalna tolerancja 
odchylenia ±50 el° przy 5000 ppr oznacza, że punkt środkowy 
wzorca na płytce kodowej oraz jej oś obrotu mogą się od siebie 
różnić o około 0,003 mm. Błąd podziałki ma w tym przypadku 

postać sinusoidalną. Jedna połowa obrotu jest zbyt długa, druga 
połowa zbyt krótka. Podczas połowy obrotu wałka impulsatora 
(odchyłka ±50 el°) w najgorszym przypadku możemy mieć do 
czynienia z sytuacją 180° ±100°/N (gdy punkt startowy i punkt 
zatrzymania zostaną wybrane bardzo niekorzystnie), z kolei 
w najlepszym przypadku błąd może wynosić zero.

Omawiając dokładność, w niniejszym opracowaniu bierzemy 
również pod uwagę pojęcie rozdzielenia (separacji) kanałów, 
które jest miarą odległości między sąsiednimi zboczami impul-
sów w sygnałach wyjściowych. Przy ostatecznym dokładnym 
ustawieniu należy ustawić rozdzielenie kanałów na 90 el° i w 
standardowych impulsatorach musi wynosić około 90 ±25 el°.

Odległość między sąsiednimi zboczami impulsów może się 
więc wahać zgodnie z normą dopuszczającą impulsatory mię-
dzy 65 el° i 115 el°. Odchyłka rozdzielenia kanałów jest zawsze 
uwzględniona w odchyłce podziałki.

We wszystkich dostarczanych przez nas enkoderach kontro-
luje się, czy wszystkie zbocza impulsów leżą w zakresie tole-
rancji. Zmierzone wartości maksymalnej rzeczywistej odchyłki 
są poza tym zbierane wraz z numerem seryjnym w banku 
danych – w celu dokonania oceny statystycznej. Względna 
odchyłka błędu, a więc ta podana w el°, jest istotna właści-
wie tylko dla ilości impulsów powyżej 100 ppr. Na przykład 
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w impulsatorze o 50 ppr tolerancja ±50 el° lub ±25 el° oznacza 
odpowiednio wartość absolutną ±1° oraz ±0,5°. Rzeczywisty 
błąd impulsatora o tak niewielkiej rozdzielczości jest zawsze 
znacznie mniejszy niż podaje to ogólna granica tolerancji. Przy-
kład kontroli, której poddaje się wszystkie impulsatory, poka-
zano na rys. 1.

Serdecznie zapraszamy Państwa na odbywające się w dniach 
17–19 marca XXVI Międzynarodowe Targi Automatyki 
i Pomiarów w Warszawie na stoisko G5 w hali nr 3.� n
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