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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest enkoder z kodem dwuwymiarowym do optycznego pomiaru abso-

lutnego położenia kątowego lub położenia liniowego. W układzie enkodera wykorzystane są znane 

elementy elektroniczne. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w dziedzinie automatyki, robotyki i elektrotechniki. 

Znany jest między innymi z opisu patentowego nr DE 4 232 864 A1. W opisie tym przedstawio-

no urządzenie do jednoczesnego pomiaru pozycji kątowej wału, kierunku obrotu oraz prędkości obro-

towej. Urządzenie łączy w sobie korzyści enkodera analogowego i cyfrowego: cyfrowy pomiar liczby 

obrotów przy jednoczesnym analogowym pomiarze wartości pozycji kątowej. W przedstawionym roz-

wiązaniu tarcza obrotowa złożona jest z obszaru odbijającego i nie odbijającego światła. Oba te ob-

szary tworzą przylegającą spiralę, umożliwiającą analogowy pomiar wartości kątowej. 

Również znane jest urządzenie przedstawione w opisie patentowym nr WO 9 221 938 A1. 

W opisie przedstawiono algorytm i urządzenie do pomiaru położenia i prędkości kątowej oraz przesu-

nięcia i prędkości liniowej, na podstawie odczytu sensora optycznego. Kodowanie odbywa się z wyko-

rzystaniem wzorca ruchomego i wzorca referencyjnego oraz sensora optycznego, którym jest matryca 

CCD. Na sensor optyczny pada wiązka światła, odpowiednio zmodulowana w zależności od prędko-

ści. Ponadto, enkoder posiada elektroniczny system interpolacji. 

W patencie nr US 6 765 195 B1 wykorzystano dwuwymiarowy pomiar optyczny wraz jednostką 

przetwarzającą oraz pamięcią wzorców. W patencie zaprezentowano dwa rodzaje wzorców kodują-

cych: wzorzec gwiazdowy i wzorzec klastrowy, umożliwiających odczyt absolutnej pozycji kątowej. 

W patencie przedstawiono elektroniczny układ oraz algorytm, umożliwiający dekodowanie odczytane-

go wzorca. Wzorzec jest podświetlany z jednej strony, z drugiej strony znajduje się czujnik optyczny 

odczytujący kod. Układ elektroniczny złożony jest z sensora optycznego, przetwornika analogowo-

-cyfrowego, pamięci obrazu oraz procesora obrazu połączonych szeregowo. W niniejszym patencie 

opisano również układ w wersji działającej na światło odbite. 

Istotą układu jest to, że enkoder składający się z tarczy kodowej z naniesionym polami kodo-

wymi przezroczystymi i nie przezroczystymi dla światła oraz ze źródła światła po jednej stronie tarczy, 

a czujnikiem optycznym po drugiej oraz z elektronicznego układu przetwarzającego. Enkoder ma na 

tarczy kodowej naniesione n przylegających pasów z przylegającymi do siebie polami kodowymi. War-

tość 0 odpowiada polom kodowym przezroczystym, a wartość 1 polom kodowym nie przezroczystym. 

Kolejność pól kodowych wyznaczona jest przez cykl Hamiltona w grafie skierowanym Z długości 2
n^2

 

(dwa do n do kwadratu), utworzonym tak, by zbiór V(Z) był zbiorem {0,1}
n
 wszystkich kwadratowych 

macierzy binarnych stopnia n i połączonych kolejno w kierunku zgodnym z poniższym zapisem tylko 

wtedy, gdy macierz na jednym z wierzchołków grafu po wykreśleniu pierwszej kolumny jest równa 

macierzy na innym wierzchołku grafu po wykreśleniu ostatniej kolumny. 

Źródło światła obejmuje obszar o wielkości co najmniej n x n pól kodowych. Czujnikiem optycz-

nym jest element skupiający, najczęściej soczewka, oraz matryca CCD, znana i stosowana na przy-

kład w aparatach fotograficznych. Matryca połączona jest poprzez dekoder z mikrokontrolerem, do 

którego dołączona jest pamięć kodów. Wyjściem mikrokontrolera jest wyjściem enkodera. 

Korzystne jest, gdy tarcza kodowa jest okrągła i ruchoma względem źródła światła i czujnika 

optycznego. 

Korzystne jest również, jeśli elementy enkodera o okrągłej tarczy, czyli tarcza kodowa, źródło 

światła i czujnik optyczny umieszczone są we wspólnej walcowej obudowie. 

Korzystnym jest też rozwiązanie, w którym pola kodowe są prostokątne i są naniesione na tar-

czy kodowej będącej podłużnym pasem kodowym, a źródło światła, element skupiający i matryca 

CCD są przemieszczane względem tego pasa kodowego. 

Podczas pracy enkodera źródło światła przechodzi przez przeźroczyste fragmenty tarczy kodo-

wej obejmując co najmniej pole wielkości n x n, gdzie n jest ilością naniesionych na tarczy pasów pól 

kodowych. Światło poprzez soczewkę skupiane jest na matrycy CCD. Sygnał z matrycy CCD przesy-

łany jest do dekodera, który kwantyzuje wartości z odczytanego obszaru don x n wartości binarnych. 

Wartości te są określone jako 1 – gdy światło nie przechodzi przez element pola kodowego, a 0 – gdy 

światło przechodzi przez element pola kodowego. Na podstawie zbioru binarnych wartości, mikrokon-

troler przeszukuje pamięć w poszukiwaniu zapisanego wzorca. Po odnalezieniu wzorca, mikrokontro-

ler odczytuje przyporządkowaną wartość położenia. Na tej podstawie, w przypadku okrągłej tarczy, 

przesyła na wyjście wartość kątową położenia wału enkodera. W przypadku tarczy kodowej podłużnej 
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jest to położenie liniowe podłużnego pasu względem czujnika optycznego. Pole wielkości n x n jedno-

znacznie koduje jedną z pozycji kątowych wału enkodera obrotowego ewentualnie jedną z pozycji 

liniowych podłużnego pasu względem czujnika optycznego. 

Dzięki zastosowaniu rozmieszczenia pól kodowych, według wynalazku, uzyskano zredukowaną 

liczbę pasów kodowych, upraszczając optyczny układ enkodera. 

Dzięki zastosowaniu w czujniku optycznym matrycy CCD i rozmieszczenia pól kodowych we-

dług wynalazku, uzyskuje się zwiększenie dokładności pomiaru w stosunku do zastosowania liniowe-

go sensora optycznego. 

Enkoder, według wynalazku, przedstawiono w przykładach wykonania na rysunku. Fig. 1 jest 

schematem blokowym układu enkodera, fig. 2 pokazuje pola kodowe naniesione na tarczę okrągłą, 

fig. 3 pokazuje pola kodowe naniesione na tarczę kodową w postaci podłużnego pasa, a fig. 4 jest 

uproszczonym widokiem enkodera obrotowego. 

Ponieważ w przykładzie przyjęto n = 2 to, naniesione są na tarczę kodową A dwa pasy z szes-

nastoma przylegającymi do siebie polami kodowymi C, tworząc 16 odczytywanych obszarów D. Pola 

kodowe tworzą więc dwa współśrodkowe pasy. Wartość 0 odpowiada polom kodowym przeźroczy-

stym, a wartość 1 polom kodowym nie przezroczystym. 

Kolejność pól kodowych wyznaczona jest przez cykl Hamiltona w grafie skierowanym Z o dłu-

gości 2
n^2

, czyli dla n = 2 wynoszącym 16, utworzonym tak, by zbiór V(Z) był zbiorem {0,1}
^2

 wszyst-

kich kwadratowych macierzy binarnych stopnia n i połączonych w kierunku zgodnym z poniższym 

zapisem tylko wtedy, gdy macierz na jednym z wierzchołków grafu po wykreśleniu pierwszej kolumny 

jest równa macierzy na innym wierzchołku grafu. 

W przykładzie tym istnieje więc 16 odczytywanych obszarów odpowiadających 16 kwadratowym 

macierzom binarnym. 

 

    
  
  

     
  
  

     
  
  

     
  
  

     
  
  

     
  
  

     
  
  

     
  
  

  

    
  
  

      
  
  

      
  
  

      
  
  

      
  
  

      
  
  

      
  
  

  

     
  
  

  

 

Odczytywane obszary D, złożone z czterech pól kodowych, ułożone są zgodnie z grafem skie-

rowanym: 

 

D1 → D5 → D9 → D2 → D3 → D6 → D15 → D13 → D10 → D4 → D8 → D12 → D7 → D14 → D16 → D11 → D1 

 

Po jednej stronie tarczy umieszczone jest źródło światła F, a po drugiej czujnik optyczny E. Źró-

dło światła F obejmuje obszar o wielkości większej niż odczytywany obszar D obejmujący 2 x 2 = 4 

pola kodowe. Czujnikiem optycznym E jest soczewka jako element skupiający G i matryca CCD H, 

odczytująca dokładnie jeden obszar D. W elektronicznym układzie przetwarzającym I matryca CCD 

połączona jest poprzez dekoder J z mikrokontrolerem K, do którego dołączona jest pamięć kodów L, 

a jego wyjście stanowi wyjście enkodera. 

Czujnikiem optycznym enkodera jest układ ADNS2610 składający się z matrycy CCD wielkości 

18 x 18 pikseli oraz procesora DSP z interfejsem szeregowym SPI. Soczewka umieszczona jest przed 

czujnikiem w gwintowanej tulei umożliwiającej regulację ostrości. Soczewka skupia na czujniku obraz 

tarczy kodowej o powierzchni 1 x 1 mm. Tarcza kodowa jest wykonana ze sztywnej, przezroczystej 

folii z nadrukowanym kodem według wynalazku. Tarcza podświetlona jest z drugiej strony przy pomo-

cy diody LED. Tarcza umieszczona jest na wale o średnicy 3 mm. Całe urządzenie znajduje się 

w obudowie w kształcie walca. Wał enkodera osadzony jest w obudowie przy pomocy 2 łożysk. Czuj-

nik optyczny umieszczony jest na okrągłej płytce drukowanej, na której znajduje się również mikrokon-

troler ATMEGA88 oraz układ pamięci typu EEPROM: 25AA1024. Mikrokontroler odbiera odczytany 

wzorzec z czujnika optycznego, następnie go dekoduje oraz przeszukuje w pamięci EEPROM wartość 

kątową, odpowiadającą odczytanemu wzorcowi. Po odczytaniu, przesyła wartość kątową, wyrażoną  

w stopniach na wyjście enkodera. Tarcza kodowa A, źródło światła i czujnik optyczny umieszczone są 

we wspólnej walcowej obudowie M. 
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W drugim przykładowym rozwiązaniu enkoder jest enkoderem liniowym. Na tarczy kodowej B, 

będącej podłużnym pasem naniesione są prostokątne pola kodowe C tworzące dwie równoległe linie, 

Pola kodowe ułożone są według tej samej kolejności, jak na tarczy okrągłej. Źródło światła F, element 

skupiający G i matryca CCD H są takie same jak w przykładowym enkoderze obrotowym, lecz prze-

mieszczane są liniowo względem pasa kodowego. Układ elektroniczny jest również taki sam jak 

w pierwszym przykładzie. 

Enkoder obrotowy znajduje zastosowanie w robotyce, do pomiaru współrzędnych złączowych 

członów w łańcuchu kinematycznym robota, w układach mechatronicznych oraz napędowych. 

Enkoder liniowy znajduje zastosowanie w metrologii warsztatowej, robotyce, maszynach stero-

wanych numerycznie. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Enkoder składający się z tarczy kodowej z naniesionym polami kodowymi przezroczystymi 

i nie przezroczystymi dla światła oraz ze źródła światła po jednej stronie tarczy, a czujnikiem optycz-

nym po drugiej oraz z elektronicznego układu przetwarzającego, znamienny tym, że na tarczy kodo-

wej (A, B) naniesione jest n przylegających pasów z przylegającymi do siebie polami kodowymi (C), 

gdzie 0 odpowiada polom kodowym przezroczystym, a 1 polom kodowym nieprzezroczystym, przy 

czym kolejność pól kodowych wyznaczona jest przez cykl Hamiltona w grafie skierowanym G długości 

2
n^2

, utworzonym tak, by zbiór V(G) był zbiorem {0,1}
n
 wszystkich kwadratowych macierzy binarnych 

stopnia n i połączonych kolejno tylko wtedy, gdy macierz na jednym z wierzchołków grafu po wykre-

śleniu pierwszej kolumny jest równa macierzy na innym wierzchołku grafu po wykreśleniu ostatniej 

kolumny, natomiast źródło światła (F) obejmuje obszar o wielkości co najmniej n x n pól kodowych, 

a czujnik optyczny (E) stanowi element skupiający (G) i matryca CCD (H) odczytująca dokładnie n x n 

pól kodowych, która to matryca połączona jest poprzez dekoder (J) z mikrokontrolerem (K), do którego 

dołączona jest pamięć kodów (L), a jego wyjście stanowi wyjście enkodera. 

2. Enkoder według zastrz. 1, znamienny tym, że tarcza kodowa jest okrągła i ruchoma wzglę-

dem źródła światła i czujnika optycznego. 

3. Enkoder według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że tarcza kodowa, źródło światła i czujnik 

optyczny umieszczone są we wspólnej walcowej obudowie (M). 

4. Enkoder według zastrz. 1, znamienny tym, że pola kodowe są prostokątne i są naniesione 

na podłużnym pasie kodowym, a źródło światła, element skupiający i matryca CCD są przemieszcza-

ne względem pasa kodowego. 
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Rysunki 
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