
 (Encoder)ِانکىدر 

تا اًذازٍ گیری . ِاًکْدر، حطگری اضت کَ تَ هحْر چرخ، چرخ دًذٍ یا هْتْر ّصل هی شْد ّ هی تْاًذ هیساى چرخش را اًذازٍ گیری کٌذ 

( Optical Encoders)هعوْاًل ِاًکْدرُا از ًْع ًْری . هیساى چرخش هی تْاًیذ جاتَ جایی، ضرعت، شتاب یا زاّیَ چرخشی را تعییي کٌیذ

قرار هی گیرًذ ّ ( ب 2شکل )در دّ ضوت یک جطن هکاًیکی چرخٌذٍ ( الف 1شکل )ک فرضتٌذٍ ّ یک گیرًذٍ هادّى قرهس هی تاشٌذ ّ ی

تَ عثارت دیگر هی تْاى گفت زهاًی کَ ًْر ارضالی تْضط فرضتٌذٍ از شیارُای جطن هکاًیکی عثْر . پالطِای الکتریکی تْلیذ هی کٌٌذ

ّ هقذار ّلتاژ خرّجی، یک هی شْد ّ زهاًی کَ ًْر ارضالی تَ پرٍ ُا ترخْرد هی کٌذ، تْضط  هی کٌذ، تْضط گیرًذٍ دریافت هی گردد

ایي پالطِا . گیرًذٍ دریافت ًوی شْد ّ هقذار ّلتاژ خرّجی از گیرًذٍ، صفر هی گردد؛ تَ ایي ترتیة پالطِای الکتریکی تْلیذ هی شًْذ

 .تعییي کٌٌذتْضط هیکرّ کٌترلر دریافت هی گردًذ ّ هیساى چرخش را 

 

               

 الف                                                                  ب                                

 جطن هکاًیکی چرخٌذٍ( فرضتٌذٍ ّ گیرًذٍ هادّى قرهس، ب( اجسای ِاًکْدر ًْری؛ الف: 1شکل 

  

ذٍ اضت، تَ جای گیرًذٍ ّ فرضتٌذٍ هعوْلی، هی تْاى از یک تطتَ آهادٍ کْچک ّ تَ جای ًشاى دادٍ ش 2ُواى طْر کَ در شکل 

 . جطن هکاًیکی چرخٌذٍ از یک صفحَ هذرج، کَ تَ چرخ ّصل هی شْد، اضتفادٍ کرد

یت، ضرعت ّ شتاب را تا داًطتي زاّیَ چرخشی تیي ُر کذام از پالطِا ّ زهاى شرّع تا پایاى ُر کذام از آًِا تَ راحتی هی تْاًیذ هْقع 

ًوًَْ ُایی از اًْاع ِاًکْدرُای صٌعتی در . ِاًکْدرُا ُوچٌیي ترای تازُّای رّتاتیک ّ کٌترل ایي تازُّا ضرّری هی تاشٌذ. تعییي کٌیذ

 .ًشاى دادٍ شذٍ اًذ 3شکل 

 

                          

     یک ِاًکْدر ًْری ضادٍ: 2شکل                                                                    ترخی از اًکْدرُا:3شکل                 

 

 

 

 



 ( Relative Encoder)ِانکىدر نسبی  

در (.  4شکل)رضتٌذٍ هادّى قرهس اضتفادٍ هی شْد کَ در دّ طرف یک چرخ شیاردار قرار گرفتَ اًذ در ایي ِاًکْدرُا فقط از یک گیرًذٍ ّ ف 

ایي حالت صرفًا هْقعیت ًطثی جطن چرخٌذٍ ًطثت تَ هْقعیت اّلیَ اًذازٍ گیری هی شْد ّ تَ ُویي دلیل ایي ِاًکْدرُای ًطثی ًام 

در چٌیي هْاردی از . جطن در جِت ضاعتگرد هی چرخذ یا پاد ضاعتگرددر ایي ًْع ِاًکْدر ًوی تْاى هشخص کرد کَ . گرفتَ اًذ

 .ِاًکْدرُای افسایشی اضتفادٍ هی شْد کَ در اداهَ تْضیح دادٍ هی شًْذ

 

 

 
 ضاختار ِاًکْدر ًطثی: 4شکل 

 

 

 ( Incremental Encoder)ِانکىدر افسایشی  

ٍ ّ فرضتٌذٍ، از دّ گیرًذٍ ّ فرضتٌذٍ اضتفادٍ ضاختار ایي ِاًکْدرُا هشاتَ ِاًکْدرُای ًطثی اضت؛ تا ایي تفاّت کَ تَ جای یک گیرًذ 

 (.5شکل )هی شْد کَ در کٌار یکذیگر ّ تا فاصلَ ای هشخص در دّ طرف چرخ شیاردار قرار هی گیرًذ

 

 

 
 ضاختار ِاًکْدر افسایشی: 5شکل 

 

 

ّ تر (  7شکل )کَ ًطثت تَ یکذیگر دارای اختالف فاز هی تاشٌذ (  6شکل )ًذتا چرخش جطن شیاردار، دّ ضری پالص تْلیذ هی شْ 

 .اضاش آى هی تْاى جِت چرخش را تعییي کرد

 

 

 
 پالطِای تْلیذ شذٍ تْضط ِاًکْدر افسایشی: 6شکل 



 
 د ضاعتگردپا( ضاعتگرد ب( اختالف فاز پالطِای تْلیذ شذٍ تْضط ِاًکْدر افسایشی؛ الف: 7شکل 

 

 

 ( Absolute Encoder) ِانکىدر مطلق  

ایي صفحَ در هیاى (.8شکل )در ِاًکْدرُای هطلق از یک صفحَ شفاف اضتفادٍ هی شْد کَ تخشِای خاصی از آى ضیاٍ شذٍ اًذ 

تذیي . ُر لحظَ تعذادی از ایي گیرًذٍ ُا، صفر ّ ترخی ، یک را ًشاى هی دٌُذدر . چٌذیي گیرًذٍ ّ فرضتٌذٍ هادّى قرهس قرار هی گیرد

 . درجَ را ًشاى هی دُذ 363ترتیة یک عذد تایٌری تَ دضت هی آیذ کَ زاّیَ ای تیي صفر تا 

، (اضت 39تراتر  13 کَ در هثٌای)تاشذ  33133111عذد ّ عذد تایٌری تَ دضت آهذٍ  8ترای هثال اگر تعذاد گیرًذٍ ُا ّ فرضتٌذٍ ُا،  

 :زاّیَ هطلق تراتر خْاُذ تْد تا
  

   
          

 

 

یعٌی عذد تایٌری تَ دضت آهذٍ )زهاًی تَ دضت خْاُذ آهذ کَ توام گیرًذٍ ُا یک تاشٌذ ( در هثٌای دٍ) 255هحاضثَ تاال، عذد  در 

 (.تاشذ 11111111

 

 
 ِاًکْدر هطلق: 8شکل 

 

اّل ایٌکَ چرخیذى چرخ رّتات الساهًا تَ ایي . دّ هشکل هِن را تایذ در اضتفادٍ از ِاًکْدرُا ترای تعییي هْقعیت رّتات هْرد تْجَ قرار داد 

 1کْدر تَ اًذازٍ هشکل دیگر تَ خْد ِاًکْدر هرتْط اضت، هثاًل اگر ِاً(. هاًٌذ حرکت اتْهثیل در ترف)هعٌا ًیطت کَ رّتات حرکت هی کٌذ

 .هتری،چٌذیي ضاًتیوتر اضت 3ایي خطا در یک تازّی رّتات . درجَ خطا داشتَ تاشذ
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