
91
ذر 

  آ
/ 1

38
ی 

ـاپ
 پی

/ 8
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

59

ــی1 یا انتخاب  در هنگام انتخاب یک انکودر چرخش
ــا، فاکتورهایی  ــتفاده در انکودره فناوری مورد اس
ــرعت، پایداری  ــرل موقعیت یا س ــون دقت، کنت چ
ــخصه های  ــرعت، مصرف توان، پهنای باند و مش س
ــیاری بر انتخاب  دیگر را در نظر بگیرید. عوامل بس
ــتفاده در  ــب برای اس ــی مناس یک انکودر چرخش
ــت. در  ــده تأثیرگذار اس ــرودرایوهای کنترل ش س
ــت در فرآیند انتخاب  حالی که دقت تعیین موقعی
ــتن چگونگی تأثیرگذاری  ــت، دانس انکودر مهم اس
ــر نیز حایز  ــر کاربرد مورد نظ ــای دیگر ب ویژگی ه

اهمیت است. 
1. Rotary encoder

انتخاب انکودر مناسب 
در کاربردهای کنترل 

حرکت
واژه  هاي کلیدي:
انکودر چرخشی

راه انداز سروو
دقت

پایداری

برگردان: محسن یادگاری
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راه اندازهای سروو2 در حوزه های مختلف اتوماسیون 
صنعتی از قبیل اتوماسیون ماشین ابزار، ماشین آالت 
ــواد، چاپ، کنترل و  ــدی، تبدیل و جابجایی م تولی
ــاب یک انکودر  ــرد فراوان دارند. انتخ رباتیک کارب
ــی یا فناوری انکودر برای استفاده در داخل  چرخش
ــوع کاربرد، اعم  ــه دقت مورد نیاز، ن ــامانه، ب یک س
ــیاری از دیگر  ــرعت و بس از کنترل موقعیت و/یا س

عوامل بستگی دارد.
یک مهندس، قبل از اتخاذ تصمیم در مورد انتخاب 
ــته از ویژگی های انکودر را که  ــودر، باید آن دس انک
بر کارایی مجموعه ی کنترل حرکت تأثیر مستقیم 
دارند بررسی نماید. این ویژگی ها به قرار زیر است:

.دقت تعیین موقعیت
.پایداری سرعت

.نویز قابل شنیدن، در کمترین حد ممکن
.اتالف توان

ــخص کننده ی پاسخ سیگنال  .پهنای باند، که مش
فرمان است 

دقت تعیین موقعیت
دقت در تعیین موقعیت صرفاً به الزاماتی که کاربرد 
ــتگی دارد. برای مثال  بر طراح تحمیل می کند بس
ــیگنال4 به  ــر ریزالورها3 دارای یک پریود  س بیش ت
ــتند. بنابراین، تفکیک  ــر دور چرخش هس ازای ه
ــت و دقت به  ــیار محدود اس ــری5 موقعیت بس پذی
ــدوده ی تقریبی مثبت و منفی  طور معمول در مح
ــرار دارد؛ البته با این  ــه )ثانیه ی کمان( ق 500 ثانی
فرض که درونیابی در تجهیزات الکترونیکی راه انداز 
معموالً منجر به تولید مجموعاً 16384 موقعیت در 

هر دور چرخش می شود.
ــوی دیگر، سامانه ی اسکن القایی مانند آن چه  از س
که در بسیاری از انکودرهای چرخشی یافت می شود 
تفکیک پذیری نسبتاً باالتری در محدوده ی تقریبی 
ــیگنال در هر دوران ایجاد خواهد کرد  32 پریود س
که منجر به دقت تقریبی مثبت و منفی 280 ثانیه 
می شود. درون یابی در این مورد، داخل انکودر بوده 
ــخیص  131072 موقعیت در هر  ــه تش ــر ب و منج

دوران می شود.
ــی نوری6 مبتنی بردرجه بندی  انکودرهای چرخش
بسیار ظریف، معموالً دارای 2048 پریود سیگنال در 
هر دوران هستند و بنابراین با تجهیزات الکترونیک 
ــاد تفکیک پذیری  ــی ایج ــی، حت ــی داخل درون یاب
باالتری را میسر می سازند. تفکیک پذیری خروجی 
ــی بوده و 33554432 موقعیت  در این جا 25 بیت
ــق در هر دوران با دقت تقریبی مثبت و منفی  مطل

20 ثانیه تولید خواهد شد.

2. Servo drives
3. Resolver 
4. Signal period
5. resolution
6. Optical rotary encoders

شکل 1. خطای موقعیت در یک دوران

شکل 2. خطای موقعیت در یک پریود سیگنال

پایداری سرعت
ــرم و یکنواخت موتور،  ــت اطمینان از کارکرد ن جه
انکودر باید به عنوان اولین نیاز، قادر باشد گام های 
ــر دوران ایجاد کند. با  ــری زیادی را در ه اندازه گی
ــیگنال های  ــان باید به کیفیت س این حال، مهندس
انکودر نیز توجه نمایند. برای نیل به تفکیک پذیری 
باال، سیگنال های اسکن باید درونیابی شوند. اسکن 
ــتاندارد اندازه گیری،  ــت اس ــدم رعای ــب، ع نامناس
ــد منجر به  ــیگنال می توانن ــب س و اصالح7 نامناس
ــوند. در حین  ــیگنال از شکل ایده آل ش انحراف س
ــد که چرخه ی  ــی، خطاهایی روی می ده درون یاب
پریودیک آن ها داخل پریود سیگنال است. بنابراین، 
ــیگنال  ــن خطاهای موقعیت داخل یک پریود س ای
ــوند. به کمک  نیز »خطای درون یابی« نامیده می ش
انکودرهای باکیفیت باال، این خطاها معموالً 1 تا 2 

7. Signal Conditioning

درصد پریود سیگنال هستند )شکل 1و2(.
ــت موقعیت تأثیر منفی  خطای درون یابی روی دق
داشته و همچنین پایداری سرعت را کاهش داده و 
نویز صوتی راه انداز را به میزان قابل توجهی افزایش 
می دهد. کنترل کننده ی سرعت، جریان های اسمی 
ــتاب گیری  ــرای ترمزگیری یا ش ــتفاده ب ــورد اس م
ــبه می کند.  ــته به منحنی خطا8 محاس موتور را بس
در سرعت های افزایشی، فرکانس خطای درون یابی 
ــه موتور می تواند  ــش می یابد. از آن جا ک نیز افزای
خطا را تنها داخل پهنای باند کنترلی دنبال نماید، 
تأثیر آن بر رفتار پایداری سرعت با افزایش سرعت 
کاهش می یابد. با این حال اختالالت جریان موتور 
ــش خود ادامه می دهد که این امر به تولید  به افزای
ــره9 های باالی  ــم در راه انداز در به نویزهای مزاح

حلقه ی کنترل منجر می شود.
8. Error curve
9. Gain

انتخاب انکودر مناسب در کاربردهای ...
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شکل3. تغییرات جریان برای انواع مختلف سامانه های اسکن در انکودرها

ــر روی موتور به  ــب انکودر ب ــکل 4. نحوه  ی نص ش
ــتایی یاتاقان های  منظور حصول اطمینان از همراس

موتور و انکودر

همچنین تفکیک پذیری و دقت باالتر، باعث کاهش 
ــکل ایجاد حرارت  اختالالت در جریان موتور به ش
ــود. نمودار شکل 3، سه فناوری  و اتالف توان می ش
ــه  ــان منتجه را با هم مقایس ــکن و نمودار جری  اس

می کند.

پهنای باند
ــتور و قابلیت  ــخ دس ــد )مربوط به پاس ــای بان پهن
اطمینان کنترل( می تواند توسط صلبیت کوپلینگ 
ــط  ــفت انکودر و نیز توس ــور و ش ــفت موت بین ش
ــود. انکودرها  فرکانس طبیعی کوپلینگ محدود ش
ــب  ــتاب معینی مناس ــرای کار در محدوده ی ش ب
ــتاب معموالً بین 55 تا 2000  ــتند. مقادیر ش هس
ــت. با این حال، اگر کاربرد یا نصب ضعیف  هرتز اس
ــات تشدیدشده ی طوالنی مدت شود،  سبب ارتعاش
ــدود کرده و احتماالً به انکودر صدمه  کارایی را مح

وارد خواهد کرد.
ــه طراحی کوپلینگ  ــته ب فرکانس های طبیعی بس
ــت به  ــتاتور فرق می کنند. این فرکانس الزم اس اس

منظور کارایی بهینه، تا حد امکان باال باشد.
ــود  ــت که اطمینان حاصل ش نکته ی مهم این اس
ــان موتور و یاتاقان انکودر تا حد امکان نزدیک  یاتاق
به حالت همراستایی کامل باشند. شکل 4 چگونگی 
ــان می دهد. مخروطی10های انطباق  این کار را نش
ــتایی تقریباً کامل  ــودر، همراس ــفت موتور و انک ش

نسبت به خط مرکز را تضمین می نمایند. 
ــتاور نگهدارنده ی  ــی، گش ــن پیکربندی مکانیک ای
ــتاندارد  ــر از یک انکودر اس ــاً 4 برابر بزرگ ت تقریب
ــتاتور دارای دو  ــفت توخالی11 با کوپلینگ اس با ش
ــر عمر یاتاقان  ــه ی نصب ایجاد می کند. این ام زبان
ــودر را افزایش داده و فرکانس طبیعی و خواص  انک
ــتابی استثنایی را در آن ایجاد می کند. به عالوه،  ش
ــن پیکربندی، به طور مجازی هرگونه محدودیت  ای
ــن می برد  ــداز را از بی ــد راه ان ــای بان ــر روی پهن ب

)شکل5(. 
یک انتخاب خوب از ابتدا، در نهایت کارایی مثبتی 

را در سامانه ی موتور/ راه انداز ایجاد خواهد کرد.

10. taper
11. hollow shaft encoder
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شکل5. چگونگی نصب انکودر توخالی برروی شفت موتور
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