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Szkoła enkoderów firmy LeineLinde.  
Cz. 6. Elektronika – sygnały wyjściowe

W kolejnym artykule z cyklu cyklu 
„Szkoła enkoderów” chcielibyśmy 

opisać sygnały wyjściowe, stosowane 
w enkoderach firmy LeineLinde.

Wyróżniamy dwa typy przenoszenia 
sygnału – przenoszenie symetryczne 
i niesymetryczne. Przy przenoszeniu 
symetrycznym (różnicowym) używa się 
sygnału i odwrócenia sygnału w odbior-
niku, który wychwytuje różnicę między 
sygnałami. Przez to otrzymuje się dobre 
wygaszanie zakłóceń. Przy przenoszeniu 
niesymetrycznym (single ended) mamy 
mniej wejść dla odbiornika i gorsze 
wygaszanie zakłóceń. Enkodery inkre-
mentalne firmy LeineLinde, zasilane 
napięciem 24 V, posiadają trzy różne 
stopnie wyjściowe – wyjście o ograni-
czonym prądzie, wyjście PTC i wyjście 
LineDriver. Wszystkie stopnie wyjścia 
są wyjściami przeciwsobnymi, tzn. sto-
pień wyjściowy działa zarówno wzmac-
niająco, jak i osłabiająco na prąd.

Wyjście o ograniczonym prądzie
Prąd wyjścia enkodera jest ograni-

czony do max. 19 mA, nie ma jednak 

ograniczenia prądu, gdy wyjście obniża 
wartość prądu. Zaletą tego stopnia wyj-
ściowego jest to, że w odbiorniku są 
możliwe niskie impedancje, a przez to 
otrzymuje się w końcówce odbiornika 
dopasowanie do impedancji kabla. Jeżeli 
natomiast używa się tego stopnia wyj-
ściowego bez dopasowania odbiornika 
do impedancji kabla, to otrzymuje się 
bardzo długi czas narastania, ponieważ 
prąd ładowania jest ograniczony do max. 
19 mA. Przekazywanie symetryczne jest 
wymagane, gdy następuje dopasowanie, 
ponieważ ograniczenie prądu istnieje 
tylko w jednym kierunku prądu.

Wyjście PTC
Najbardziej nadaje się do długich kabli 

o dużej pojemności. Wyjście jest przy 
pomocy oporu PTC chronione przed 
krótkim zwarciem. Podczas krótkiego 
zwarcia silny prąd płynie m.in. przez 
opór PTC, co prowadzi do podwyż-
szenia temperatury w oporniku. Jeżeli 
temperatura w oporniku wzrośnie do 
120°C, to wartość oporu w oporniku 
PTC wzrasta, w wyniku czego maleje 

prąd zwarcia. Prąd nie spada do zera, 
lecz może w dalszym ciągu wynosić do 
100 mA, w zależności od tego, jak wyso-
kie jest napięcie zasilające i czy wyjście 
ma wzmacniać czy osłabiać prąd. Nie 
tylko krótkie zwarcie, lecz również duży 
prąd obciążenia może wywoływać reak-
cję ochronną oporu PTC.

Dla wywołania reakcji PTC istotne 
znaczenie mają następujące czynniki: 
napięcie zasilające, długość kabla, często-
tliwość, opór odbiornika i temperatura 
otoczenia. Dla poniższych parametrów: 
częstotliwość sygnału 100 kHz, tempe-
ratura otoczenia 25°C, napięcie zasila-
jące 30 V i prąd obciążenia odbiornika 
20 mA, długość kabla na wyjściu może 
wynosić 350 m. Jeżeli zmniejszy się 
np. częstotliwość sygnału, to zwiększa 
się maksymalna dopuszczalna długość 
kabla. Dostępne jest zarówno wyjście 
symetryczne, jak i niesymetryczne.

Wyjście LineDriver
W wyjściu LineDriver występuje 

ochrona przed zwarciem w formie 
wbudowanej ochrony termicznej. Gdy 
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temperatura w obwodzie wzrasta do 
150°C, to wyjścia stają się wysokoopo-
rowe. Gdy temperatury w obwodzie 
ponownie trochę spadną, to wyjścia 
ponownie stają się aktywne. Ochrona 
działa podobnie jak w wyjściu PTC. 
LineDriver jest jednak szybszy niż oby-
dwa pozostałe wyjścia i nadaje się dla 
wyższych częstotliwości sygnału. Wyj-
ście LineDriver nie może być jednak uży-
wane przy tak silnym prądzie, jak wyjście 
PTC zanim zadziała ochrona termiczna, 
i dlatego ma mniejszy napęd kabla. Dla 
poniższych parametrów: częstotliwość 

sygnału 50 kHz, temperatura otocze-
nia 25°C, napięcie zasilające 30 V i prąd 
obciążenia odbiornika 20 mA, długość 
kabla na wyjściu może wynosić 200 m. 
Tutaj również obowiązuje zasada, że przy 
mniejszym prądzie obciążenia wzra-
sta maksymalna dopuszczalna długość 
kabla. Dostępne jest zarówno wyjście 
symetryczne, jak i niesymetryczne.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapo-
znania się ze szczegółową ofertą firmy 
TERM, która znajduje się pod adresem 
www.term.pl. � n


