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چکیده :کد کننده های پالسي (انكودرها) ازجمله مهمترين ابزارهای اندازهگيری دقيق در صنعت هستند و در اندازهگيری دقيق موقعيت در کنترل
دستگاههای صنعتي استفاده ميشوند .انكودرها همچنين در ابزارهای دقيق ديگری که جابهجايي را اندازهگيری نميکنند با تبديل کميت مورداندازهگيری به
جابهجايي آن را قابلاندازهگيری ميکنند .مهمترين ويژگي انكودر تبديل جابهجايي به پالسهای قابلشمارش توسط انواع سيستمهای ديجيتال است و در
حلقههای کنترلي يكي از مهمترين عناصر توليد بازخورد است .انكودرهای خازني با ساختار ساده ،قيمت پايين و نويز پذيری کمي که دارند نسبت به انكودرهای
ديگر مزيت نسبي دارند .انكودر خازني خطي با القای الكترواستاتيک و لغزند نامقيد يكي از جديدترين انكودرهای خازني است که در سالهای اخير معرفي
شده است .در اين مقاله انكودر خازني دوراني القايي جديدی با استفاده از ساختار نوع خطي آن معرفي ميشود .عناصر اصلي اين انكودر جديد از فيبرهای
مدار چاپي تشكيلشده است ،بنابراين ميتوان اين انكودر را در فضاهای محدود نصب کرد .اين انكودر شامل يک گيرنده (استاتور) و يک واسطه (روتور)
است که به ترتيب دارای الكترودهای چهار فاز و دو فاز هستند .يک نمونه از اين انكودر ساخته شده و عملكرد آن ارزيابي شد .نتايج آزمايشها نشان دادند
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که انكودر ساخته شده دارای بيشينه خطايي برابر با  0±0/09درجه است.
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Abstract: Angular displacement measuring encoder is one of the most important measuring tools
in the automated systems, industries and machine tools. In many of manufacturing and production
processes, rotary encoders are used as reliable tools for precise positioning. In this study, a new
capacitive-type rotary encoder with un-tethered rotor is designed. The main components are made of
printed circuit films. Hence, the encoder can be set up in thin inter spaces. The encoder consists of a
receiving stator and a transmitter rotor, respectively containing four-phase and two-phase electrodes.
In order to designs an un-tethered rotor; the encoder employs a unique approach. Electrical power is
supplied to the transmitter rotor by electrostatic induction without any physical contact. This untethered rotor can facilitate sensitive applications that a mechanical disturbance caused by an electric
wire can be a problem. In this study the encoder was built and its performance was evaluated. The
result of experimental evaluation shows that the encoder has max ±0.09 degree error.
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Implementation and Evaluation of a Prototype Capacitive-Type Rotary
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 -1مقدمه
امروزه از انكودرهای دوراني بهطور گستردهای در کنترل دستگاههای
صنعتي و ماشينهای ابزار با کنترل عددی استفاده ميشود .در هر کاربردی
که مستلزم اندازهگيری زاويه چرخشي است ،مانند انواع سيستمهای
رباتيک ،انكودر اولين اولويت است .تقاضا برای انكودرهای ارزانتر و
دقيقتر روز بهروز بيشتر ميشود .انكودرهای نوری به دليل داشتن قدرت
تشخيص اندازههايي در حد کمتر از ميكرومتر يكي از مهمترين ابزارهای
موقعيت دهي هستند .اما قيمت اين انكودرها با کوچکتر شدن قدرت
تشخيص زياد شده و فضای زيادی برای نصب و عملكرد نياز دارند.
ويژهای برای جلوگيری از ورود گردوغبار به داخل فضای انكودر بايد در
نظر گرفت .از طرف ديگر انكودرهای مغناطيسي دارای قابليت اطمينان
بيشتری در محيطهای آلوده هستند ولي دقت و قدرت تشخيص کمتری
نسبت به انكودرهای نوری دارند .انكودرهای خازني به دليل ساختار ساده
و کوچكي که دارند در ابزارهايي مانند کوليسهای ديجيتال استفاده
ميشوند و مقاومت آنها نسبت به تغييرات دمای محيط و نويزهای
مغناطيسي باالست.
يک نوع انكودر خازني دوراني ،که از سه ديسک مقابل يكديگر در
داخل بدنه انكودر تشكيلشده است ،توسط ساساکي به ثبت رسيد .ديسک
اول ثابت و دارای الكترودهای هشت فاز ميباشد که سيگنالهای تحريک
هشت فاز با  45درجه اختالففاز به الكترودهای آن متصل ميشود .ديسک
دوم که ديسک متحرک ميباشد دارای الكترودهايي ميباشد که گام آنها
چهار برابر گام الكترودهای ديسک اول ميباشد .ديسک دوم در هر دو
الكترود ديسک اول قرار ميگيرد و مجموع سيگنالهای چهار فاز مقابل
آن بر روی الكترود متحرک القا ميشود و اين سيگنال القايي از طرف
ديگر ديسک بر روی ديسک سوم القا ميشود و با اندازهگيری اختالففاز
ايجادشده براثر حرکت ميتوان به جابهجايي زاويهای رسيد[.[1
ژو و همكارانش يک حسگر جابهجايي ساده خازني ارائه کردند .اين
حسگر از دو صفحهی موازی تشكيلشده؛ يكي از صفحهها با الكترودهای
شانهای بافاصلههای يكنواخت تشكيل يک مقياس را ميدهد و ديگری از
الكترودهای شانهای با اندازهای کوچکتر که حكم آشكارساز را دارد
تشكيلشده است .با اسكن ظرفيت خازني بين الكترودها و مقايسه فاز آن
با سيگنال مرجع که به مقياس دادهشده است مقدار جابهجايي به دست
ميآيد .آنها با پهنای الكترودهای آشكارساز  200ميكرومتر و فاصلهی
بين دو الكترود  50ميكرومتر و پهنای الكترودها در مقياس برابر يک
نلسون و همكارانش يک نوع ديگر انكودر دوراني خازني را ارائه
دادند .اين انكودر شامل يک برد دايرهای شكل باکمان های منظم از جنس
هادی ميباشد که هر يک از بخشهای هادی دارای شكل موج ديجيتال
در فازهای مختلف ميباشند .ديسک اين انكودر دارای يک الگوی رسانا
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از حاصل جمع شكل موج و عبور از صفر ،فاز سيگنال را شناسايي ميکند
و يک شمارنده پيشرفته سيگنالهای توليدشده را ميشمارد [.[3
گوندو يک انكودر الكترواستاتيكي را به ثبت رساند که از يک
قسمت متحرک که دارای الكترودهای واسطه ميباشد ،و قسمت ثابت که
الكترودهای القايي در کنارههای آن و الكترودهای چهار فاز در مرکز آن
قرار دارد ،تشكيلشده است .سيگنالهای تحريک که دو موج سينوسي
قرينه ميباشند به الكترودهای القايي در قسمت ثابت متصل ميشوند و
سيگنالي از طريق القای الكترواستاتيک بر روی الكترودهای واسطه که
مقابل الكترودهای القايي قرار دارند القا ميشود؛ به همين دليل ميدان
الكتريكي توسط الكترودهای واسطه بر روی الكترودهای چهار فاز ايجاد
ميشود که با شناسايي اين ميدان توسط الكترودهای چهار فاز ،هرکدام
دارای سيگنالي ميشود که نسبت به هم  90درجه اختالف فاز دارد و با
حرکت قسمت متحرک فاز سيگنالها تغيير ميکند .با اندازهگيری تغييرات
فاز ميتوان به جابهجايي رسيد[.[4
کيم و همكارانش نيز يک حسگر جابهجايي خازني ارائه کردند .اين
حسگر جابهجايي خازني از دو صفحه که با الكترودهايي به شكل زيگزاگ
با يکاليه نازک دیالكتريک پوشيده شده تشكيل ميشود .ظرفيت خازني
در يک سيكل حرکتي با دقت باال و در سيگنالهای متوالي اندازهگيری
ميشود .از طريق آزمايشها تجربي مشاهدهشده که حسگر ميتواند
جابهجايي تا  20ميليمتر را با قدرت تشخيص  126نانومتر اندازهگيری
کند[.[5
نيشيجيما و همكارانش يک حسگر جابهجايي خازني برای
اندازهگيریهای خطي بر روی سطوح صاف و منحني ارائه کردند .اجزای
اصلي اين حسگر از فيبر مدار چاپي انعطافپذير تشكيلشده است .اين
حسگر ميتواند هم بهعنوان يک موتور الكترواستاتيكي و هم بهعنوان يک
انكودر جابهجايي بهطور مستقل عمل کند .انكودر ساختهشده خطای
 0/096راديان در محدودی اندازهگيری  0/66راديان و قدرت تشخيص
 960ميكرومتر رادارا است[.[6
کيمورا و همكارانش يک انكودر خازني خطي را ارائه کردند که
لغزنده آن بي سيم است .اجزای اصلي از فيبر مدار چاپي انعطافپذير
باضخامت  0/2ميليمتر ساختهشدهاند .اين حسگر شامل يکاليه طوالني
گيرنده و يک اليه کوتاه واسطه است که به ترتيب شامل چهار فاز و دو
فاز الكترود ميباشند .واسطه بهعنوان لغزنده و گيرنده و فرستنده بهعنوان
استاتور استفاده ميشود .برای نامحدود کردن لغزنده ،توان الكتريكي منبع
تغذيه توسط القای الكترواستاتيكي به الكترودهای واسطه انتقال داده
ميشوند و درنتيجه سيمهای الكتريكي لغزنده حذف ميشود .اين لغزنده
نامحدود را ميتوان برای کاربردهای حساس که در آن اختاللهای
مكانيكي ناشي از سيمهای الكتريكي ايجاد ميشود به کاربرد و اين مشكل
Journal of Control, Vol. 12, No. 4, Winter 2019
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ميليمتر به قدرت تشخيص يک ميكرومتر رسيدند[[2

تشخيص داد .اين انكودر شامل يک مدار آشكارساز سنكرون مي باشد که

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.4.2.2

طرف دارای الكترود ميباشد ،هر الكترود ديسک متحرک مقابل چهار

که با توجه به موقعيت ديسک دوار نسبت به هادی موقعيت را ميتوان
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همچنين اين انكودرها به آلودگيهای محيط حساس بوده و مراقبتهای

است که حاصل جمع و انتقال شكل موج از بخشهای انتخابشده ميباشد
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را حل کرد .انكودر نمونه آزمايشي خطای  ±4ميكرومتر را نشان داده
است[.[7

در اين مقاله با توجه به مزايا و سادگي ساختار انكودر خازني خطي
با القای الكترواستاتيک و لغزنده نامقيد [ [7يک نمونه دوراني-افزايشي آن

قسمت حسگر و کنترلر است ،طراحي کردند .تشخيص موقعيت در اين

فضای کم ،تخت بودن و نويز پذيری کم اين انكودر نسبت به ميدانهای

نوع انكودر توسط جاروبكي که حول شفت ميچرخد صورت ميگيرد.

مغناطيسي ازجمله مزايايي است که پژوهش در اين زمينه را جذاب

در عمل ،کنترلر يک يا چند سيگنال تحريک توليد و اين سيگنالها را

مي کند .به دليل دوار بودن صفحات انكودر (استاتور و روتور) و يكسان

حداقل به يكي از الكترودهای تحريک ارسال ميکند .سپس سيگنال باعث

نبودن سطح الكترودهای القايي بر خالف انكودر خازني خطي ،در انكودر

ايجاد تغييرات در يک يا چند الكترود حسگر ميشود که باعث ايجاد کوپل

دوراني الكترودهای القايي داخلي نسبت به الكترود خارجي سطح خازني

خازني بين الكترودها و جاروبک ميشود .وجود يک جاروبک نزديک

کمتری دارد و نحوه برقراری تعادل الكتريكي بين الكترودهای فرستنده و

يک الكترود حسگر ،ظرفيت خازني بين الكترود حسگر و الكترود تحريک

گيرنده در انكودر دوراني نسبت به خطي متفاوت است .اين انكودر قابليت

که کنار يكديگر هستند ،تغيير ايجاد ميکند .تغيير در اين ظرفيت خازني

نصب در انواع ماشينهای ابزار را داشته و همچنين ميتواند در اتوماسيون

در ميزان ذخيره انرژی توسط الكترودهای حسگر توسط يک يا چند

صنايع استفاده شود.

الكترود تحريک تأثير ميگذارد .کنترلر ميزان ذخيره شارژ توسط هر

در ادامه اين مقاله و در بخش دوم اصول تئوری و روابط حاکم بر

الكترود حسگر را شناسايي ميکند و با مقايسه ميزان شارژ ،کنترلر موقعيت

فرآيند با توجه به مدل موجود تشريح ميشود .در ادامه و در بخش سوم

جاروبک را تعيين ميکند[.[8

مراحل و روش ساخت اين انكودر توضيح داده ميشود .در بخش چهارم

ژنگ و همكارانش يک انكودر خازني دوراني جديد را معرفي

اين مقاله روش آشكار سازی سيگنال و تبديل اختالف فاز به پالس های

کردند .اين انكودر دارای سه بخش اصلي است )1 :بخش انتقال  )2يک

قابل شمارش بيان ميشود .در قسمت پنجم انكودر ساخته شده تست و

جفت الكترودهای منعكسکننده  )3يک جفت الكترود گيرنده  .عنصر

ارزيابي شده و منحني خطای آن استخراج ميشود .نهايتا در بخش ششم

سنجش انكودر از يک استاتور و روتور تشكيلشده است که هر دو با

نتايج بدست آمده در اين مقاله مرور ميشود.

فنّاوری  PCBساختهشدهاند .يکطرف استاتور در مقابل روتور که با
الكترودها ی رسانا تحت پوشش قرار دارد و روتور با يک جفت الكترود
رسانا منعكسکننده پوشش دادهشده است .در طرف ديگر مدار پردازش
سيگنال نصبشده است .الكترودهای بخش انتقال به همراه چهار ولتاژ
تحريک ميدان الكتريكي توليد ميکنند .الكترودهای منعكسکننده که
فرکانس و دامنه سيگنال مدولهشده تشخيص دهد[.[9
بكز و همكارانش نوع جديدی از انكودر خازني دوراني را به ثبت
رساندند .اين انكور خازني دوراني شامل يک استاتور و يک روتور است.
الكترودهای استاتور به صورت منظم و بافاصله هوايي يكسان کنار يكديگر
طراحيشدهاند .همچنين الكترودهای استاتور دارای طول يكسان در جهت
محيطي هستند .الكترودهای کوپلينگ که همان الكترودهای روتور
ميباشند در قسمت بااليي الكترودهای استاتور قرار دارند .طول اين
الكترودها دو برابر الكترودهای استاتور ميباشد .روتور دارای يک بدنه
استوانها ی شكل است که محور شفت را احاطه کرده است .استاتور و
روتور باهم هممحور هستند که با يک ماده دیالكتريک از هم جداشدهاند.
اين انكودر شامل  18الكترود استاتور و سه الكترود کوپلينگ مي باشد که
الكترودهای کوپلينگ با فواصل مختلف از يكديگر در جهت محيطي
ميكروکنترلر ارسال ميکند که پس از تجزيهوتحليل مقدار دوران را
مشخص ميکند[.[10

القای الكترواستاتيک و لغزنده نامقيد بيان شده و بر اساس مدل تحليلي
موجود ،روش تبديل جابهجايي لغزنده انكودر به اختالف فاز و تحليل

سيگنالها توضيح داده ميشود.
 1-2ساختار و اصول عملكرد انكودر خازني خطي با
القای الكترواستاتيک و لغزنده نامقيد
ساختار و اصول عملكرد انكودر خازني خطي با القای الكترواستاتيک
و لغزنده نامقيد در [ [7بيانشده است .شكل  1شماتيک اين انكودر را نشان
ميدهد .اين انكودر ،شامل دو قسمت ميباشد؛ قسمت استاتور که بهعنوان
گيرنده و فرستنده و قسمت لغزنده که بهعنوان واسطه کار ميکنند .لغزنده
در مرکزش دارای الكترودهای موازی دو فاز ميباشد .اين الكترودهای دو
فاز به منظوره ايجاد يک ميدان پتانسيل الكتريكي با استفاده از دو سيگنال
سينوسي با اختالف فاز  180درجه تحريک ميشوند .اين ميدان پتانسيل
الكتريكي بهوسيله الكترودهای چهار فاز روی استاتور شناسايي و تشخيص
داده ميشود .استاتور و لغزنده طوری همراستا قرارگرفتهاند که
الكترودهای دو فاز لغزنده دقيقا روبهروی الكترودهای چهار فاز استاتور
ميلغزد .گام الكترودهای در لغزنده  2pو در استاتور  pهستند .عالوه بر اين
الكترودهای قسمت استاتور و قسمت لغزنده در راستای طولشان دارای
الكترودهای اضافي ميباشند که بهعنوان الكترودهای القايي استفاده
ميشوند .الكترودهای القايي طوری طراحيشدهاند که الكترودهای مربوط
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واقعشدهاند .در صورت تغيير موقعيت دوراني ،انكودر سيگنالي به

در اين بخش از مقاله اصول عملكرد و ساختار انكودر خازني خطي با
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دارای الگوی سينوسي هستند ميتوانند موقعيت زاويهای را بر اساس

 -2اصول تئوری و روابط حاکم بر فرآیند
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به لغزنده هميشه بر روی الكترودهای استاتور قرار دارد .الكترودهای القايي

و  4pاز  xسيكل تكرار اين ساختار ميباشد که معادل  2πاز  θxميباشد.

قسمت استاتور در طي عمليات با استفاده از دو موج سينوسي قرينه تحريک

در ميان اين ضرايب فقط ) Cm(θxتابع موقعيت لغزنده ميباشد که توسط

ميشود .از آنجاکه الكترودهای القايي استاتور و لغزنده تشكيل خازن

تابع سينوسي به طور تقريبي تعيين ميشود ،ساير ضرايب توسط مقادير ثابت

ميدهند ،با اعمال کردن ولتاژهای  ACروی الكترودهای القايي استاتور

بهطور تقريبي تعيين ميشود .اين تقريبها بر مبنای نتايج آزمايشي از

ميتوان در الكترودهای القايي لغزنده پتانسيل الكتريكي  ACالقا کرد.

اندازهگيری ضرايب متكي هستند.

ازآنجاييکه الكترودهای القايي لغزنده به الكترودهای دو فاز متصل هستند
ميتوان انرژی الكتريكي را بدون سيم به الكترودهای دو فاز منتقل ميشود.

شكل  :1ساختار شماتيک انكودر خطي با القای الكترواستاتيک خازني [[7

با استفاده از ماتريس ضرايب خازني ،رابطه بين شارژها يا (جريانها)
ولتاژ ترمينالها را ميتوان بهصورت زير بيان کرد.

𝑣𝑐 = 𝑞

()4

 2-2مدل تحليلي انكودر
شكل  2مدل الكتريكي معادل برای اين انكودر را نشان ميدهد .در
اين مدل ساختار انكودر توسط هشت ترمينال نمايش دادهشده ،ترمينالهای

در اين رابطه  qو  vعبارتاند از بردارهای  8×1که به ترتيب نمايانگر
شارژها و ولتاژهای هشت ترمينال ميباشد.

 3-2تحليل سيگنالها

يک تا چهار مربوط به چهار فاز روی استاتور است و ترمينالهای پنج و

برای راه اندازی انكودر ،ولتاژهای تحريک به الكترودهای القايي

شش مربوط به الكترودهای دو فاز که به الكترودهای القايي لغزنده متصل

استاتور که ترمينالهای هفت و هشت هستند اعمال ميشود .بنابراين ولتاژ

هستند .ترمينالهای هفت و هشت به الكترودهای القايي استاتور مربوط

بردار  vعبارتست از:

ميشوند .در ميان ترمينالهای الكتريكي ،بين هر زوج ترمينال ظرفيت

()5

} 𝑡𝜔 𝑛𝑖𝑠𝑣𝑉 = {𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3 , 𝑣4 , 𝑣5 , 𝑣6 , 𝑣sin 𝜔𝑡 , −

ظرفيتهای خازني را به شكل رياضي نشان داد .با در نظر گرفتن قرينههای

اعمال شده در الكترودهای القايي هستند .ولتاژهای  v1تا  v6نامعلوم هستند.
()6

بيان کرد.
0 0
0 0
0 0
0 0

]

) 𝑥𝜃( 𝑚𝑐
)𝜋 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 −
𝜋
𝜋
) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 − ) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 +
2
2
)𝜋 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 −
) 𝑥𝜃( 𝑚𝑐
𝜋
𝜋
) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 + ) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 −
2
2

−𝑐𝑖 0
𝑖𝑐0 −
𝑖𝑐
0
𝑖𝑐 0

𝑙𝑐𝑐𝑠𝑙 + 𝑐𝑖 −
𝑖𝑐 −𝑐𝑙 𝑐𝑠𝑙 +
𝑖𝑐−
0
0
𝑖𝑐−

𝑎𝑡𝑐−
𝑏𝑡𝑐−
𝑎𝑡𝑐−
𝑡𝑠𝑐−

𝑏𝑡𝑐−
𝑎𝑡𝑐−
𝑡𝑠𝑐
𝑎𝑡𝑐−

𝑎𝑡𝑐−
𝑡𝑠𝑐
𝑎𝑡𝑐−
𝑏𝑡𝑐−

𝑡𝑠𝑐
𝑎𝑡𝑐−
𝑏𝑡𝑐−
𝑎𝑡𝑐−

𝜋
𝜋
𝜋
) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 ) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 −
) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 − ) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 +
2
2
2
𝜋
𝜋
) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 ) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 −
) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 − 𝜋) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 +
2
2
0
0
0
0
0
0
[
0
0

} 𝑞 = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 𝑞7 , 𝑞8

در اين رابطه  q7و  q8بارهای اعمال شده توسط منبع سيگنال به
الكترودهای القايي ميباشند .برای تعيين بارهای ترمينالهای يک تا چهار
اين فرض در نظر گرفته ميشود که با استفاده از مدار با امپدانس ورودی
باال ولتاژهای الكترودهای چهار فاز اندازهگيری ميشوند و به اين ترتيب
هيچگونه بار الكتريكي به درون يا خارج از الكترود جريان نخواهد داشت.
طبق اين فرض بار ترمينالهای يک تا چهار صفر خواهد بود .بار ترمينالهای

()1
()2

اينک بردار شارژ  qبه صورت زير تعريف ميشود.

پنج و شش نيز صفر خواهد بود .زيرا به هيچ منبع الكتريكي متصل

) 𝑥𝜃(𝐶𝑚 (𝜃𝑥 ) = −𝐶𝑚𝑜 − 𝐶𝑚𝑙 cos

و  v4بدين شرح بوجود مي آيد.

ثابت مثبتي هستند که توسط روابط هندسي ميان ترمينالها مشخص ميشوند.
متغير  xميزان جابهجايي لغزنده و  θxنشاندهنده زاويه الكتريكي آن است

()7

)𝑡𝜔(𝑉1 = 𝐾𝑐 𝑣 cos(𝜃𝑥 ) sin
)𝑡𝜔(𝑉2 = 𝐾𝑐 𝑣 sin(𝜃𝑥 ) sin
)𝑡𝜔(𝑉3 = −𝐾𝑐 𝑣 cos(𝜃𝑥 ) sin
)𝑡𝜔(𝑉4 = −𝐾𝑐 𝑣 sin(𝜃𝑥 ) sin
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𝜋
()3
𝑥
𝑝2
در اين ماتريس  Cst, Csl, Cta, Ctb, Cl, Ci, Cmo, Cmlهمگي مقادير

نميباشند .با قرار دادن معادله  1و  5و  6در معادله  4ولتاژ القايي v1,v2,v3

= 𝑥𝜃
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خازني ايجاد ميشود .با استفاده از ماتريس ضرايب خازني ميتوان اينگونه

در اين رابطه  vو  ωبه ترتيب دامنه ولتاژ و فرکانس زاويهای ولتاژهای

هندسي ميان ترمينالها ،ماتريس برای اين انكودر را مي توان به شرح زير
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شكل  :2مدل الكتريكي معادل انكودر خازني[[7
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که در اين رابطه  kcعبارتند از:

القايي بيروني و دروني دارای عرض شعاعي پنج ميليمتر استاتور و روتور

𝑙𝑚𝑐 𝑖𝑐2
) 𝑏𝑡𝑐 + (𝑐𝑖 + 𝑐𝑙 + 𝑐𝑠𝑙 )(𝑐𝑠𝑡 +

()8

2
𝑙𝑚𝑐−4

= 𝑐𝐾

سيگنالها در معادله  7بعد از تقويت وتفاضل به صورت معادله 9
ميباشند.
()9

ميباشد .همه ترمينالهای ورودی وخروجي در قسمت استاتور قرار گرفتهاند
و هيچ سيمي به روتور متصل نميباشد و بهراحتي از استاتور جدا ميگردد.
فاصله بين استاتور و لغزنده تقريبا 0/1ميليمتر بوده که توسط اليه اپوکسي
و گپ هوايي ايجاد گرديده است.

)𝑡𝜔(VA = 𝐾𝑜 (𝑣1 − 𝑣3 ) = 2𝐾𝑜 𝐾𝑐 cos(𝜃𝑥 ) sin
)𝑡𝜔(VB = 𝐾𝑜 (𝑣2 − 𝑣4 ) = 2𝐾𝑜 𝐾𝑐 sin(𝜃𝑥 ) sin
در اينجا  koضريب تقويت ،تقويتکننده تفاضلي است .تقويت

کند و در نتيجه نسبت سيگنال به نويز انكودر بهبود مييابد .سيگنالهای
معادله  9سيگنالهای مدوله شده دامنه هستند .تفكيک اين سيگنالها روابط
زير را مي دهد.
) 𝑥𝜃(𝑉𝐴 = 𝐴 cos
()10
) 𝑥𝜃(𝑉𝐵 = 𝐴 sin
در اين رابطه  Aتقويت نهايي پس از ضرب شدن در معادله  9و فيلتر

شكل  :3شكل شماتيک انكودر خازني دوراني طراحي شده

شدن به وسيله دمدوالتور سنكرون ميباشد .نهايتا ،موقعيت لغزنده  θxاز
معادله  11محاسبه ميشود.
()11

) 𝑥𝜃(𝑛𝑖𝑠𝐴
) 𝑥𝜃(𝑠𝑜𝑐𝐴

𝜃𝑥 = tan−1

 -3ساخت انکودر خازنی
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کننده تفاضلي ميتواند نويز حالت مشترک سيگنالهای دريافتي را حذف

با توجه به شكل خطي اين انكودر ،يک نوع دوراني آن طراحي و
ساخته شد .در اين انكودر هر دو قسمت استاتور و روتور با استفاده از
فنّاوری فيبر مدار چاپي ) )PCBو بر روی فيبرهای معمولي ساخته ميشوند
انكودر شامل يکاليه استاتور و يکاليه روتور است که به ترتيب دارای
الكترودهای چهار فاز و دو فاز هستند .استاتور بهعنوان فرستنده و گيرنده و
روتور جهت واسطه استفاده ميشود .برای ايجاد روتور نامقيد ،از روش
القای الكترواستاتيک استفاده ميشود و تغذيه الكتريكي اليه واسطه توسط
القای الكترواستاتيكي تأمين ميشود .ازاينرو هرگونه اتصال سيمي لغزنده
حذف ميشوند .شكل  3نمونه طراحيشده انكودر خازني دوراني را نشان
ميدهد.
استاتور و روتور ساختهشده انكودر خازني در شكل  4و  5نشان
دادهشده است .ضخامت آنها دو ميليمتر ميباشد که باعث ميشود انكودر
قابليت نصب در فضاهای محدود و باريک را داشته باشد .قطر خارجي
استاتور و روتور  60ميليمتر انتخاب گرديده است ،تا بهاندازه تجاری آن
نزديک باشد .گام الكترودهای گيرنده بهواسطه محدوديت فاصله بين

(ب)
شكل( :4الف) نمونه ساخته شده و (ب) مشخصات هندسي استاتور انكودر

ضخامت و فاصله پايه الكترودها با فنّاوری ساخت موجود در کشور کمتر
از  0/2ميليمتر نميتواند باشد .الكترودهای گيرنده در بزرگترين طول
محيطي  3/53ميليمتر الكترودهای واسطه در روتور دارای عرض شعاعي
نه ميليمتر بزرگترين طول محيطي  7/06ميليمتر ميباشند .الكترودهای
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الكترودها به 2/25درجه محدود ميشود .علت اين محدوديت اين است که
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و بنابراين به دليل ضخامت کم ميتوان در فضاهای محدود نصب گردد.
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شكل  :7نمودار ظرفيت خازني الكترودهای چهار فاز استاتور نسبت به
الكترودهای روتور

-4آشکارسازی سیگنال
شكل  8نمودار بلوکي مدارهای آشكارساز و پردازش سيگنال و
رابطهای بين آنها را برای اين انكودر نشان ميدهد .ابتدا توسط سيگنال
ژنراتور سيگنال تحريک که دو ولتاژ سينوسي با  180درجه اختالففاز
(ب)

هستند برای الكترودهای القايي توليد ميشود و يكي از آنها بهعنوان

شكل( :5الف) نمونه ساخته شده و (ب) مشخصات هندسي روتور انكودر

ضرايب ظرفيتهای خازني اين نمونه انكودر با استفاده از دستگاه
 LCRمتر  HAMEGمدل  HM-8118اندازهگيری شده و نتايج آن در
شكل 6و 7آمده است .همانگونه که مشاهده ميشود ،ظرفيت بين
الكترودهای فرستنده و الكترودهای گيرنده موج سينوسي چهار فاز را نشان
با توجه به مدل تحليلي يعني ظرفيت خازني بين الكترود اولي در استاتور و
پنجم در روتور است .مابقي الكترودها نسبت به همظرفيت خازني ثابتي
دارند.
C25

C35

C45

تقويتکنندهی ديفرانسيلي طبق رابطه  9تقويت و از هم کم ميشوند.
خروجي تقويتکنندهی ديفرانسيلي توسط دمدالتورهای سنكرون ،دمدوله
شده و نهايتا جداکننده فاز را برای سيگنالها محاسبه ميکند .در اينجا
خروجي به پالسهای  A/Bتبديل شدند .اگر آشكارساز در هر سيكل 1024
پالس توليد کند آنگاه قدرت تشخيص انكودر برابر است با  pتقسيمبر
.1024

ظرفیت خازنی ()pF

5

0

شكل  :8بلوک دياگرام مدارهای آشكارساز و پردازش سيگنال

در انكودر ساخته شده سيگنالهای تحريک انكودر که دو سيگنال
سينوسي با  180درجه اختالففاز و دامنهی  3/5و  1ولت و فرکانس 20

شكل  :6نمودار ظرفيت خازني الكترودهای چهار فاز استاتور نسبت به
الكتروهای روتور
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کيلوهرتز ميباشد ،به الكترودهای القايي در استاتور ارسال ميگردد .برای
ايجاد سيگنال تحريک از اسيالتور داخلي يک آیسي

AD2S1210
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معادله  7را شناسايي ميکنند ،آنگاه اين سيگنالهای اندازهگيری توسط
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ميگيرد .الكترودهای  4فاز گيرنده موجهای سينوسي مدوله شده مطابق
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ميدهد .شمارهگذاری خازنها بر اساس شكل مدل دو بهگونهای که c15

سيگنال مرجع در جداکننده فاز و دمدوالتور سنكرون مورداستفاده قرار
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استفاده شده است .آیسي AD2S1210يک اسيالتور مرجع مي باشد .که

فراهم ميآورد .نهايتا اين پالسها به يک ميكروکنترلر فرستادهشده تا

کاربردهايي نظير کنترل موقعيت و سرعت و تبديل اطالعات آنالوگ

شمارششده و مقدار جابهجايي برحسب ميكرومتر به دست آيد.

زاويهای به فرم ديجيتال را دارد .بدين منظور اسيالتور داخلي ،برای نوسان

 -5ارزیابی عملکرد انکودر و نتایج آزمایشها

سازی با فرکانس  20کيلو هرتز برنامه ريزی شدهاست .به دليل کوچک تر

برای ارزيابي انكودر ساختهشده عملكرد آن با يک دستگاه

بودن سطح خازني الكترودهای القايي داخلي استاتور در مقايسه با

اندازهگيری ويديويي ( )VMMمدل( )ARCS – KIMC20مورد

الكترودهای القايي خارجي آن ،نياز به ولتاژ بيشتری نسبت به الكترودهای

آزمايش قرار گرفت .اين دستگاه دارای قدرت تشخيص يک ميكرومتر در

خارجي دارند .ولتاژ اعمالي الكترودهای خارجي نسبت به الكترودهای

اندازهگيریهای خطي و  0/005درجه در اندازهگيری زوايا است که از

بنابراين نياز به تغيير در دامنههای سيگنالهای خروجي اعمالي به استاتور

عنوان مرجعي برای ارزيابي انكودر استفاده باشد .شكل  9نحوه آزمايش و

است .در اين قسمت ،جهت اعمال سيگنال مورد نظر نياز از بافر تضعيف

چيدمان آزمايش را نشان ميدهد .در اين آزمايشات انكودر ساخته شده بر

کننده استفاده ميشود .از آنجايي که الكترودهای القايي در استاتور و

روی ميز دستگاه  VMMقرار گرفته و روتور آن با کمک يک ميله متصل

روتور با يكديگر همپوشاني دارند ميدان الكتريكي بين آنها ايجاد ميشود

به بدنه و قابليت جابجايي محورهای ميز دستگاه  VMMميچرخد .در اين

و از طريق القای الكترواستاتيک ولتاژی روی الكترودهای القايي روتور

آزمايشها عملكرد انكودر در دو جابهجايي زاويهای  3و  10درجه در 10

ايجاد ميگردد.

نقطه متفاوت مورد ارزيابي قرار گرفت و منحني خطای آن استخراج

بر روی الكترودهای چهار فاز استاتور ولتاژی القا ميشود که با

گرديد .بدين ترتيب که روتور انكودر بصورت دستي چرخانده شد و در

حرکت لغزنده تغيير ميکند .بهاينترتيب چهار سيگنال با  90درجه

 10نقطه متفاوت مقادير اندازه گيری شده جابهجايي زاويه ای از انكودر و

اختالففاز پديد ميآيد .سيگنالهای الكترودهای گيرنده (الكترودهای

دستگاه  VMMخوانده شده و با هم مقايسه ميشوند .توجه به اينكه در اين

چهار فاز) توسط کانكتوری که در استاتور قرار دارد و سيمهای رابط به

دستگاه امكان چرخش زاويهای با مقادير مساوی و بهصورت موتوری

مدار آشكارساز متصل ميشوند .سيگنال القايي بر روی الكترودهای

وجود نداشت چرخش روتور انكودر بهصورت دستي انجام گرفت و به

گيرنده ضعيف هستند و دامنهای در حدود  120ميلي ولت دارند که

همين دليل فاصله نقاط مورد ارزيابي در منحني خطا يكسان نيست .نهايتا

تقويتشده و به پايههای آی سي پردازشگر متصل ميشوند .در اين مرحله

مقادير اندازه گيری شده از انكودر و دستگاه  VMMاز يكديگر کسر شده

خروجي الكترودها چهار فاز گيرنده بايد دوبهدو از هم کم ميشوند به

و مقدار خطا برای هر نقطه بهدست مي آيد.
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داخلي به نسبت مساحت های آنها بوده و تقريبا نسبت  1به  3دارند.

قدرت تشخيص انكودر ساخته شده در اين مقاله کوچكتر بوده و ميتواند به

صورتي که فاز سوم از اول و فاز چهارم از دوم ميشود .دليل اين کار
حذف نويز مشترک ميباشد .آیسي استفادهشده در اين پروژه دارای
چهارم از دوم کم ميشود .سيگنالي که بعد از تفاضلي ايجاد ميشود VA
و  VBاست که دو سيگنال سينوسي با  90درجه اختالففاز بهصورت معادله
 9هستند .بعد از تفاضل سيگنالها بايد سيگنال تحريک از سيگنالهای VA
و  VBحذف شود تا سيگنالهای معادله  10که اطالعات موقعيت لغزنده در
آنها قرار دارد به دست آيد .برای اين کار از يک دمدوالتور سنكرون
استفاده ميشود .مدار دمدوالتورهای سنكرون شامل مدار ضرب کننده و
يک فيلتر پايين گذر ميباشد .ابتدا سيگنال تحريک در سيگنالهای  VAو

شكل  :9چيدمان آزمايشگاهي ارزيابي عملكرد انكودر دوراني
ساختهشده

 VBضرب شده و بعد از فيلتر پايين گذر عبور داده ميشود تا سيگنالهای
معادله  10حاصل شود .بعد از دمدوله کردن و رسيدن به سيگنالهای معادله

شكل  10منحني خطای انكودر در دو جابجايي زاويهای ذکرشده را

 10و با توجه به اينكه هر سيكل از اين سيگنالها به ازای حرکت بهاندازه

نشان ميدهد .با توجه به نمودارهای شكل  10انكودر دارای ماکزيمم

چهار برابر گام شكل ميگيرد؛ سيگنالها به طبقه جداکننده فاز که داخل

خطای در حدود  ±0/09درجه ميباشد .در نمودار خطای خروجي انكودر

گام آیسي  1024پالس توليد ميکند .با توجه به اينکه گام برابر 2/25

اندازهگيری VMMميباشد و محور افقي جابهجايي صورت گرفته است.

درجه ميباشد قدرت تشخيص انكودر برابر ( )9/1024درجه يعني 0/0087

طبق محاسبات وطراحيها ،قدرت تشخيص انكودر  0.0087درجه

درجه ميباشد .خروجي آیسي استفاده شده دارای دو سری پالس با

ميباشد .ولي با توجه به نمودارهای باال انكودر دارای خطای در حدود

اختالففاز  90درجه ميباشد که امكان تشخيص تغيير جهت حرکت را

 0±/09درجه ميباشد .از داليل خطای ايجاد شده ميتوان به دقيق نبودن
مجموعه آزمايشگاهي برای آزمايش انكودر اشاره کرد .ميز دستگاه
Journal of Control, Vol. 12, No. 4, Winter 2019
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آیسي پردازشگر است فرستاده ميشود؛ و به ازای هر حرکت بهاندازه 4

محور عمودی مقدار انحراف خروجي انكودر نسبت به خروجي دستگاه
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انتخاب شده برای ارزيابي انكودر فاقد قابليت چرخش موتوری بوده و
روتور انكودر به صورت دستي حرکت داده شده که اين باعث تغييرات
گپ هوايي بين روتور و استاور و همترازی الكترودها ميشود .همچنين
عدم هم مرکزی استاتور و رتور دليل محتمل ديگری است که باعث به
وجود آمدن خطا در اندازه گيری شده است.
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شكل  :10نمودار خطا خروجي انكودر به ازای  10و  3درجه جابجايي

در اين مقاله يک انكودر خازني دوراني جديد با استفاده از القای
الكترواستاتيكي طراحي ،آزمايش و تحليل شد .در اين انكودر فرستنده و
گيرنده هر دو از فيبر مدار چاپي درستشدهاند .اين انكودر دارای
الكترودهای چهار فاز گيرنده و دو فاز فرستنده است .گام الكترودهای
واسطه  9درجه و گام الكترودهای گيرنده  2/25درجه است .تغذيه
الكتريكي الكترودهای فرستنده از طريق القای الكترواستاتيكي محقق
ميشود .انكودر توسط الكترودهای گيرنده سيگنال مدوله موقعيت را
دريافت ميکند .با پردازش سيگنال ميتوان موقعيت روتور را محاسبه کرد.
نهايتا با آزمايشها انجامگرفته بر روی يک نمونه انكودر ساختهشده
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