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1. Úvod
Sensor processor SEP2 (dále jen SEP2) je vestavný modul, určený pro základní zpracování signálů z 

rotačních či lineárních inkrementálních snímačů polohy. 

SEP2 provádí následující zpracování signálu:

•dělení výstupního signálu čidla hodnotou 1 (bez dělení), 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 nebo 512,

• převod výstupního signálu na formát:

•inkrementální (pro užití s funkcí dělení, simuluje výstup čidla s nižším rozlišením),

•dva nejnižší bity binárního kódu,

•signál pulsy a směr,

•signál směr vpřed, směr vzad.

K modulu SEP2 připojujeme jedno inkrementální čidlo dvojicí diferenciálních párů 5 V (TTL nebo 
standard  RS-422).  Výstupem  SEP2  je  dvojice  diferenciálních  signálů  (standard  RS-422  5  V),  které 
můžeme použít i jako jednopólové signály pro přímé připojení k 5 V vstupům řídicích systémů.

SEP2 je  napájen vnějším napětím 5/12/24  V (podle provedení),  které  je  galvanicky odděleno od 
vlastní  elektroniky  modulu  integrovaným  měničem.  Z  výstupu  měniče  poskytuje  SEP2  odrušené 
napájení pro snímač 5 V / 30 mA max.

SEP2  je  mechanicky  řešen  jako  samostatná  deska  plošného  spoje,  vybavená  pružinovými 
svorkovnicemi pro pevné vodiče do průřezu 1,0 mm2 nebo slaněné vodiče v dutince 0,35 mm2. Pracovní 
poloha SEP2 je libovolná; SEP2 upevníme k základové desce čtveřicí šroubů M3 s distančními sloupky, 
osazených v rozteči 57 x 57 mm symetricky ke středu desky SEP2.

1. Úvod
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2. Zapojení zařízení

2.1. Připojení napájecího napětí

Napájecí napětí, jehož velikost je vyznačena na potisku desky, připojujeme do svorek DC IN (svorka 
„0“: záporný pól, svorka „12V“ resp. jiné napětí: kladný pól).

Toto napájecí napětí je galvanicky odděleno od zbylých svorek desky.

2.2. Připojení inkrementálního snímače
Diferenciální výstupy inkrementálního snímače připojujeme do svorek  INPUTS A, /A (pozitivní a 

negativní vodič kanálu A snímače) , B, /B (pozitivní a negativní vodič kanálu B snímače). Napájení 
snímače připojíme do svorek DC OUT, kde je k dispozici výstupní odrušené napětí 5 V s maximálním 
povoleným odběrem 30 mA. 

Nevyhovuje-li  napájení  snímače  ze  svorek  DC  OUT,  je  nutné  propojit  záporný  pól  externího 
napájení snímače se svorkou DC OUT „0“.

2. Zapojení zařízení
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Je-li snímač vybaven výstupy RS-422 (nikoliv pouze diferenciálními výstupy v úrovních TTL),  je 
možné zasunutím jumperů do pozic  TERM  1,  2  (svislá  poloha vzhledem k potisku desky)  zapojit 
ukončovací  rezistory  sběrnice.  Toto  je  doporučené  pro  připojení  čidla  v  prostředí  s  průmyslovým 
rušením nebo při připojení čidla delším kabelem než 2 metry.

2.3. Připojení výstupů
Výstupní signály desky A, /A (pozitivní, negativní výstup A), B, /B (pozitivní, negativní výstup B) 

jsou k dispozici na svorkách OUTPUT. Výstupy jsou ve standardu RS-422 (bez zatížení odpovídající 
diferenciálním výstupům CMOS 5 V). Napěťové úrovně výstupů jsou vztaženy ke svorce DC OUT „0“.

Vstupní i výstupní svorky jsou chráněny proti ESD přepěťovým špičkám přepěťovými diodami.

3. Technické parametry
Napájecí napětí pro 12 V verzi: 10,5 až 13,5 V DC

Spotřeba pro 12 V verzi: typ. 36 mA

Vstupní signály RS-422, volitelně zakonč. rezistor 100 ohm (jumper 
TERM)

Výstupní signály RS-422 (bez zatížení odpovídá CMOS 5 V)

Napájení čidla 5 V +- 10 %, max. 30 mA

Izolační napětí DC OUT – DC IN 200 VDC

Vstupní signál: max. frekvence 1 MHz
(na objednávku 5 MHz)

Vstupní signál: min. šířka pulsu 0,55 μs

Výstupní signál: min. šířka pulsu 0,5 μs

Provozní teplota 0 až + 60 °C

3. Technické parametry
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4. Nastavení zařízení
Nastavení parametrů zpracování signálu provádíme sadou DIP spínačů na desce modulu.

4.1. Nastavení výstupního formátu
Spínači číslo 5, 7 a 8 nastavujeme výstupní formát dat. Spínač č. 6 není využit.

Spín. 5 Spín. 7 Spín. 8 Výstupní formát

OFF nezáleží OFF Přímý binární (2 bity), MSB = B, LSB = A

ON nezáleži OFF Kvadraturní

OFF OFF ON Režim pulsy/směr, režim 2x
Pulsy na B
Směr na A

OFF ON ON Režim pulsy/směr, režim 4x
Pulsy na B
Směr na A

ON OFF ON Režim směr/směr, režim 2x
Pulsy na A nebo B podle směru, druhý signál v log. 0

ON ON ON Režim směr/směr, režim 4x
Pulsy na A nebo B podle směru, druhý signál v log. 0

4. Nastavení zařízení
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4.1.1. Přímý binární formát

V přímém binárním formátu jsou na výstupech zařízení SEP2 výstupní hodnoty nejnižších dvou 
bitů čítače polohy. Čítač čte signál z enkodéru v režimu 4x, tedy snímač s 1024 pulsy na otáčku přičte 
do čítače v jedné otáčce 4096 pulsů.

4.1.2. Kvadraturní formát

V kvadraturním formátu jsou na výstupech zařízení SEP2 výstupní hodnoty nejnižších dvou bitů 
čítače polohy, převedené do Grayova kódu – to znamená, že se výstupy zařízení chovají jako výstupy 

4. Nastavení zařízení
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Obr. 4.1: Přímý binární formát (D0, D1 – vstupy z  
enkodéru, D4, D5 – výstupy zařízení SEP2). Dělení  
vypnuto.

Obr. 4.2: Kvadrautní formát (D0, D1 – vstupy z enkodéru,  
D4, D5 – výstupy zařízení SEP2). Dělení vypnuto.
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běžného inkrementálního snímače.

Zařízení  čte  signál  z  enkodéru v režimu 4x,  tedy při  vypnutém dělení  bude zařízení,  připojené 
k výstupu SEP2, číst polohu shodným způsobem, jako by bylo připojeno přímo k čidlu.

Je  nutné  podotknout,  že  mezi  výstupními  signály  a  vstupními  signály  může  být  i  v  režimu 
bez dělení fázový posun (je důležitá pouze posloupnost hran na výstupech, nikoliv úrovně výstupů 
ve vztahu k  úrovním na vstupech – proto je uvedený oscilogram v pořádku, i když se na první pohled 
zdá, že je jeden z výstupů negovaný).

4.1.3. Režimy pulsy/směr a směr/směr

Režimy  pulsy/směr  převádí  kvadraturní  signál  na  signál  PULS  ve  formě  posloupnosti  pulsů, 
odpovídajících každému kroku enkodéru, a signál SMĚR, odpovídající směru pohybu. 

Režim směr/směr převádí kvadraturní signál na signály PULS VPŘED a PULS VZAD – s každým 
krokem enkodéru je dán impuls na výstupu, který odpovídá příslušnému směru.

Vzhledem k charakteru výstupního signálu enkodéru je nutné uvažovat dva základní problémy:

•v  režimu  pulsy/směr  je  signál  SMĚR  nastavován  současně  s  výstupem  pulsu  na  vodiči  PULS 
(enkodér nezná směr pohybu předtím, než vyšle puls). Za normálních podmínek nejde o problém, ale 
například v případě přímého připojení driveru krokového motoru se stává, že driver reaguje na signál 
SMĚR pomaleji a vykonává tedy pohyby ve špatném směru.

•V režimu 4x musí být výstupní impulsy na vodiči PULS resp. PULS VPŘED, PULS VZAD velmi 
krátké: tak krátké, aby v případě rychlého otáčení čidla nebo kmitání kolem jedné polohy bylo zařízení 
schopno vydat další impuls a nedošlo ke „slití“ impulsů. Z toho vyplývá nastavená délka výstupních 
pulsů 0,5  μs. Snímač s 1024 pulsy na otáčku vydá v režimu 4x 4096 pulsů na vodiči PULS na jedno 

4. Nastavení zařízení
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Obr. 4.3: Režim pulsy/směr (D0, D1 – vstupy z enkodéru,  
D4, D5 – výstupy zařízení SEP2 A, B). Dělení vypnuto.  
Režim 2x.
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otočení.

•V režimu 2x je použito jiné řešení, které odstraňuje tento problém: na výstupech PULS je k dispozici 
obdélníkový signál, získaný de facto vydělením krátkého impulsního signálu z režimu 4x. Minimální 
šířka impulsu je poté přímo úměrná nejkratšímu intervalu mezi dvojicí pulsů (kroků v rozlišení 4x ) z 
enkodéru.  Snímač  s  1024 pulsy na  otáčku vydá  v  režimu 2x 2048 pulsů na vodiči  PULS na jedno 
otočení.

Následující oscilogramy popisují výstupní signály zařízení v režimu 4x.

4. Nastavení zařízení
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Obr. 4.4: Výstupní signál v režimu puls/puls, 4x.

Obr. 4.5: Detail výstupního signálu z předchozího obrázku  
- je zřejmé zpoždení 500 ns, dané vnitřní logikou SEP2, a  
délka pulsu 250 ns.
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4.2. Nastavení dělícího poměru
Spínače číslo 1, 2, 3 a 4 nastavují dělící poměr zařízení.

Spín. 1 Spín. 2 Spín. 3 Spín. 4 Dělící poměr

OFF OFF OFF OFF Dělička vyřazena

OFF OFF OFF ON 2

OFF OFF ON OFF 4

OFF OFF ON ON 8

OFF ON ON OFF 16

OFF ON ON ON 32

ON OFF ON OFF 64

ON OFF ON ON 128

ON ON ON OFF 256

ON ON ON ON 512

4. Nastavení zařízení
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5. Dodatky a přílohy

5.1.1. Přílohy

Schémata
1x schéma zapojení

5. Dodatky a přílohy
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