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Przyrostowe przetworniki k¹ta z†uwagi
na zaleønoúÊ sygna³u wyjúciowego od za-
stosowanej tarczy kodowej nie pozwalaj¹
uøytkownikowi na dowoln¹ zmianÍ roz-
dzielczoúci. Dodatkowe dzielniki pozwa-
laj¹ wprawdzie na zgrubne dopaso-
wanie uzyskanej rozdzielczoúci,
ale swobodny jej wybÛr jest
moøliwy tylko na etapie po-
przedzaj¹cym produkcjÍ, tj.
w†czasie projektowania tarczy
impulsowej. Wymusza to po-
wiÍkszanie stanÛw magazyno-
wych producentÛw i†dystry-
butorÛw, bo w†przeciwnym
razie znacznemu ograni-
czeniu ulega dostÍp do
elementÛw o†wymaga-
nych parametrach .
Utrudnienia takie mog¹
zostaÊ zaniedbane podczas pro-
jektowania nowych instalacji, jed-
nak koniecznoúÊ zapewnienia czÍúci
zapasowych i†serwisowania prowadzi do
wielu problemÛw eksploatacyjnych.

Bazuj¹c na najnowszych technologiach,
firma TR-Electronic opracowa³a w³aúnie
swobodnie parametryzowany enkoder inkre-
mentalny, ktÛry pozwala na uzyskanie roz-
dzielczoúci w†zakresie od 1†do 32788 im-
pulsÛw. U†podstaw tego rozwi¹zania leøy
konstrukcja impulsatora po³oøenia bez-
wzglÍdnego (absolutnego). Pomiar po³oøe-
nia nastÍpuje niezaleønie od rozdzielczoúci
wyjúciowej enkodera, oznacza to, øe kaøda
rozdzie lczoúÊ pomiaru w†przedzia le
1..32768 impulsÛw na obrÛt moøe zostaÊ
uzyskana na podstawie wewnÍtrznego prÛb-
kowania.

Takøe pozosta³e cechy programowalne-
go impulsatora inkrementalnego ZI-58 wy-
rÛøniaj¹ go w†stosunku do innych elemen-
tÛw tego typu dostÍpnych na rynku. In-
deks zera moøna ustaliÊ na dowolnej po-
zycji w†osi obrotu, co zdecydowanie u³at-

sÛb staje siÍ moøliwa realizacja kontroli
przekroczenia prÍdkoúci (ang. overspeed)
juø na poziomie przetwornika.

DziÍki úrednicy obudowy wynosz¹cej
58mm jest moøliwy montaø przetwornika
ZI-58 w†wiÍkszoúci urz¹dzeÒ, gdzie s¹ sto-
sowane standardowe enkodery przyrostowe.

Tak wiÍc, dziÍki enkoderowi ZI-58 jest
moøliwe uzyskanie optymalnej rozdziel-
czoúci dla rÛønych zastosowaÒ, bez ko-
niecznoúci mechanicznego modyfikowania
konstrukcji maszyny.

Takøe w†automatyce technika programo-
walna gÛr¹!
Tomasz Jasik

Artyku³ powsta³ na bazie materia³Ûw
udostÍpnionych przez firmÍ: Stoltronic Pol-
ska, tel. (0-56) 651-03-84, e-mail: stol-
tronic@aon.at, www.tr-electronic.de.

Materia³y katalogowe dotycz¹ce prezen-
towanego w†artykule enkodera s¹ dostÍp-
ne w†Internecie pod adresami:
- http://www.tr-electronic.de/NeueSeiten/
Service/PDFs/TR-Ordner/Gb/PDF/TR-VCE-
TI-GB-0700.pdf,

- http://www.tr-electronic.de/NeueSeiten/
Service/PDFs/TR-Ordner/Gb/PDF/TR-VCE-
TI-GB-0710.pdf,

oraz na p³ycie CD-EP10/2000.
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wia instalacjÍ. Przy rozdzielczoúciach po-
wyøej 6000imp./obr. pozycjonowanie pun-
ktu zerowego przetwornika z†punktem refe-
rencyjnym maszyny w†tradycyjny, mecha-
niczny sposÛb jest niemal niemoøliwe.
Przetwornik ZI-58 umoøliwia elektroniczne
justowanie, co oznacza, øe po zamontowa-
niu przetwornika maszyna sprowadzana
jest do pozycji wyjúciowej (tzw. ì0î), a†na-
stÍpnie programowany jest punkt zerowy
enkodera.

Inn¹ cech¹ prezentowanego rozwi¹zania
jest kontrola prÍdkoúci obrotowej. Sygna³
generowany na wyjúciu przetwornika moøe
byÊ porÛwnywany z†wartoúci¹ zaprogramo-
wan¹ przez uøytkownika. Przy zmianie
wartoúci prÍdkoúci poza okreúlony prze-
dzia³, enkoder wystawia sygna³ alarmowy
na wyjúciu kontroli prÍdkoúci. W†ten spo-


