
Tzv. optický enkodér je zařízení pro zjišťování relativní
polohy. V principu existují dvě verze: lineární a rotační. Li-
neární je určena pro monitorování posuvného pohybu, ro-
tační pak pro rotační pohyb osy. Princip snímání je prostý
(viz obr.). Zařízení sestává ze svítivé diody vysílající přes
optiku úzký paprsek, kódového pásku nebo kolečka se-

stávající-
ho z přes-
ně defino-
v a n é h o
počtu od-
r a z n ý c h
a světlo
pohlcuj í -
cích plo-
šek, přijí-
m a č e
v podobě

přesně umístěných fotodiod pod optikou a vyhodnocovací
elektroniky. S posuvem kódového pásku nebo otáčením
kódového kolečka je světlo vysílače střídavě přerušováno
a podle rychlosti posuvu nebo otáčení pak dopadají pa-
prsky na přijímač s růz-
nou frekvencí. Výstu-
pem je pak sled pulzů
TTL na vývodu kanálu
A, nebo kanálu B (podle
směru posuvu, resp. otá-
čení). Tento princip je vy-
užíván např. v inkousto-
vých tiskárnách pro
řízení pohybu tiskových
hlav. Z uvedeného prin-
cipu činnosti je zřejmé, že se jedná o tzv. relativní snímač
polohy, tedy takový, který sám o sobě nemůže zjistit počá-
teční stav, ale jen změny oproti aktuální poloze. Proto se
také tato čidla obvykle nazývají přírůstková neboli inkre-
mentální. Je-li potřeba stanovit počátek, např. krajní polo-
hu ve zmíněné aplikaci pohybu hlav v tiskárně, pak se
obvykle používají koncové spínače a sa-
mozřejmě celý proces je řízen procesorem.
Naopak např. pro sledování rychlosti
a směru pohybu vystačíme jen s čidlem
spolu s jednoduchým vyhodnocovacím,
příp. zobrazovacím elektronickým obvo-
dem.

Čidla s uvedeným principem vyhodno-
cování vyrábí firma Hewlett-Packard pro-
střednictvím svých distributorů již několik
let, obvykle v samostatném provedení sní-
mače se štěrbinou a samostatným kódo-
vým proužkem nebo kódovým kolečkem
procházejícím touto štěrbinou. Existují
i zapouzdřené verze (tzv. digitální potenci-
ometr bez nulové polohy), jejich cena však
výrazně přesahuje 1000,- Kč. Nové čidlo
HEDR-5300-160-15 je však příjemným pře-

Relativní snímač
polohy HEDR-5300
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Firma Hewlett-Packard před nedávo uvedla na trh nový snímač polohy – pod označením HEDR-5300-160-15.

kvapením nejen cenovým, ale i rozměrovým.
Celé čidlo sestává ze tří částí: základny, kódového ko-

lečka s dutou osou pro nasazení na osu motoru o průměru
1,5 mm a pouzdra s vlastním snímačem (obr.3). Způsob
montáže je znázorněn na obrázku č. 4. Na motor v místě
vyvedené osy (motor pro tento účel by měl mít dvě osy,
jednu pro připevnění snímače, druhou pro původní pohon-
nou funkci) se připevní základna tak, aby byla maximálně
vystředěná. Potom se na osu motoru nasadí kódové ko-
lečko a celek se uzavře pouzdrem se snímačem. Díky ba-
jonetovému úchy-
tu je nasazení
pouzdra velmi
snadnou záleži-
tostí, zvrásnění
styčných povrchů
z á k l a d n y
a pouzdra pak
brání samovolné-
m u u v o l n ě n í
i v prostředí se
zvýšenými vibra-
cemi. Snímač po
sestavení je pří-
jemně malý vále-
ček o průměru 16 mm a výšce 23 mm vč. konektoru. Sní-
mač je zakončen čtyřpinovým konektorem Molex
51021-0400, elektrické připojení je velmi snadné, dva piny
slouží pro napájení 5 V, další dva jsou pak TTL výstupy.
Rozlišení: 160 CPR (tj. 160  párů světlých a tmavých ploch
po obvodu 360°).

Uvedené čidlo má v nabídce firma GM Electronic a jeho
cena v době vzniku toho článku byla bez DPH 750 Kč.
Firma GM Electronic rovněž poskytuje podrobné katalo-
gové listy.
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